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Van het bestuur 
 
Op het moment van schrijven wordt het 
schaakseizoen traditiegetrouw afgesloten met de 
simultaan door de clubkampioen, Erik Hennink, 
proficiat! Gedurende mijn lidmaatschap hebben 
we vele verschillende kampioenen mogen 
begroeten. Dat geeft aan dat de concurrentie 
groot is en het veroveren van de titel makkelijker 
is dan hem verdedigen. Er is echter nog ruimte 
voor verbetering, laten we gaan voor een zowel in 
de top als in de breedte nog beter bezochte 
interne. 
Ik ben verheugd dat het eerste team erin is 
geslaagd om het kampioenschap in klasse 3C te 
bewerkstelligen. Volgens jaar mag het 
Vlaggenschip het proberen in de tweede klasse 
en wie weet wat er met dit team mogelijk is. Ik heb 
er in ieder geval alle vertrouwen in.  Sportief 
gezien gaat het Messemaker aardig voor de wind, 
want ook het tweede team draaide boven mee, 
wist helaas promotie net niet te bewerkstellingen. 
Ook hier ben ik positief gestemd over de kansen 
voor volgend jaar. De laatste belevenissen van de 

externe teams zijn uiteraard in dit clubblad terug 
te vinden. 
Eveneens achter de rug is het bezoek aan onze 
schaakvrienden uit Solingen. Ondanks de 
afgenomen belangstelling (in aantal deelnemers) 
is de band met hen nog altijd groot. In dit clubblad 
vindt u onder meer een verslag over dit bezoek. 
Dit clubblad markeert een beetje het einde van 
het seizoen. Gewoontegetrouw blijven we echter 
schaken, de zomercompetitie gaat namelijk de 
hele zomer door. Degenen die zomertoernooien 
gaan spelen wens ik veel succes, 
vakantievierders veel plezier. Voor zover niet 
aanwezig tijdens het zomerschaak zullen we 
elkaar weer zien aan het begin van het seizoen bij 
de opening van het seizoen, ons Open 
Kampioenschap van Gouda. Na een zomer van 
relatieve schaakstilte altijd iets om naar uit te 
kijken! 
Veel plezier gewenst bij het lezen van dit 
clubblad.

 
 
Arjan van der Leij 
Voorzitter 

 

Van de redactie

Beste Messemakerleden, 
 
Alweer het  laatste clubblad van het seizoen met 
de gebruikelijke rubrieken. De externe competities 
zijn afgelopen. Er is van alles gebeurd. Het eerste 
team is kampioen geworden en het 2

de
 team bijna. 

Het derde team wist zich net te handhaven en het 
vierde is helaas gedegradeerd. Hoe dat allemaal 
gebeurde, leest u in de verslagen. Daarnaast o.a. 
leuke bijdragen van Ben van Geffen en Arjan van 
de Leij over resp. RSB Seniorenkampioenschaak 
en een schaaktoernooi in het Franse Fourmies. U 
kunt lezen over het bezoek van enkele clubleden 

aan Solingen. Erich Karstan behandelt de nieuwe 
FIDE-regels over de remise-claim en Peter Ypma 
bespreekt de waarde van stukken in het eindspel. 
En natuurlijk ontbreken de opgaven van Pieter 
Hörchner  niet! 
Zoals we eerder bij onze voorzitter hebben 
aangegeven, stoppen we met het redactiewerk 
vanwege tijdgebrek. We hebben 3 jaar met plezier 
het clubblad verzorgd en we hopen dan ook dat er 
een nieuwe redactie komt. Een clubblad is toch 
eigenlijk onontbeerlijk voor een schaakvereniging.  

 
Veel leesplezier 
 
Guido en Diko 
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Externe Competitie seizoen 2012-2013 

Team 1 (KNSB – klasse 3C)  

 
Ronde 7 : Fischer Z    -  Messemaker 1847 1  3 - 5 
zaterdag 29 maart  2014 
 

Vlaggenschip Messemaker wint slag bij Batavia 
 
Na een ontspannen treinreis en een korte 
wandeling kwamen we aan bij Café Batavia, de 
speellocatie van Fischer Z. Wedstrijdleider Bram 
van Dijk van Fischer Z opende om 13.00 uur de 
zevende ronde. Omstreeks kwart over drie bood 
Erik, na overleg met mij remise aan, zijn 
tegenstander besloot nog even door te spelen, op 
de 43e zet werd de vrede getekend. Henk-Jan 
aan bord twee moest na tweeënhalf uur zijn 
koning omleggen, na de hele partij te hebben 
verdedigd. Peter Ypma kreeg een kwal voor een 
paard en twee pionnen, op de 22e zet gaf hij de 
kwaliteit terug, maar won met een prachtige 
combinatie de dame. tussenstand 1 - 1. Peter S 
won op de kwaliteit, gaf deze terug en stond een 
gezonde pion voor en maakte het bekwaam af, 2 - 
1. Ed bood op de 32e zet remise aan, gezien de 
stand werd er doorgespeeld, na de 43e werd ook 
hier de vrede getekend. Topscorer Jan Evengroen 
wist ook deze partij, na een mooie aanval, op zijn 
conto bij te schrijven. Tussenstand 2 - 4. Ben ging 
het verre eindspel in met twee pionnen meer, het 
rook naar winst, maar Peewee van Voorthuijsen 
wist remise af te dwingen, ach niet erg de twee 
matchpunten waren binnen. De partij van Jan 
Cheung tenslotte werd ook remise en zo hebben 
wij de slag bij Batavia binnen! Eindstand 3 - 5. 
Lees hieronder de verslagen zoals de teamleden 
hun partij hebben ervaren. 

Ab Scheel  

Henk-Jan Evengroen 
Vanuit de opening kwam ik gelijk heel slecht te 
staan. Ik probeerde onder de druk uit te komen, 
maar met een gevaarlijke koningsaanval besliste 
mijn tegenstander de partij.  
 
Peter Ypma 
In het vroege middenspel speelde ik al mijn 
pionnen op de koningsvleugel op om een aanval 
te beginnen. Dit resulteerde in een zeer scherpe 
stelling, omdat mijn koning ook op de 
koningsvleugel stond. Na veel complicaties wist ik 
zijn dame in te sluiten en daarmee de partij in mijn 
voordeel te beslissen.  
 
Peter Scheeren 
Ik kreeg met wit een opening die ik vele jaren 

geleden tegen Gert Ligterink had gehad. Mijn 
tegenstander verdedigde zich in de opening beter 
dan Gert destijds, maar het kostte hem wel erg 
veel bedenktijd. Dat wreekte zich later in de partij, 
ik kreeg steeds meer grip op de zwarte stelling en 
in tijdnood gaf zwart een kwaliteit weg. 
Vervolgens kon ik afwikkelen naar een eenvoudig 
gewonnen dame-eindspel.  
 
Jan Evengroen 
Wit opende met Pc3 en via een onregelmatige 
opzet kwam er een Franse stelling op het bord. 
Zonder te rokeren speelde ik de h-pion naar voren 
wat een gevaarlijke aanval opleverde en hierin 
investeerde mijn tegenstander veel tijd. Door goed 
tegenspel kon mijn tegenstander afwikkelen naar 
een iets beter toreneindspel. Voordat dit zover 
was ging hij door de vlag. 0-1  
 
Erik Hennink 
Met zwart kon ik in het vroege middenspel de 
dames ruilen en daarmee een gelijkwaardige 
stelling overlaten. Ik kon de stelling gesloten 
houden en remise leek niet meer te ontkomen. 
Wit probeerde het nog, maar dat deed niets aan 
het eindresultaat. Vlak na de tijdcontrole werd de 
vrede getekend.  
 
Jan Cheung 
In de trainingen van vorig jaar werden veel 
partijen van Karpov behandeld. Dat had veel 
indruk om me gemaakt en vandaag besloot ik 
daarom met zwart in het Engels met e7-e5 zijn 
speelstijl te hanteren. Aangezien het sterk afwijkt 
van mijn reguliere speelstijl gebruikte ik veel 
energie en tijd. Geheel in Karpovs speelstijl 
speelde zwart weinig pionzetten en gaf ik de 
zwartveldige loper op voor een paard. Via de 
cruciale paardmanoeuvre van e7 via f5 naar d6 
toonde ik vervolgens aan dat zwart de witte druk 
op het centrum kon handhaven, en dat de druk 
van de witte c-lijn op c7 keurig werd opgevangen 
met Tf8-f7. Nadat zwart vervolgens zijn pionnen 
op de koningsvleugel allemaal op zwart had 
gezet, had wit weinig voordeel van het loperpaar 
en was het dynamisch evenwicht bereikt. In de 
partij probeerde wit achtereenvolgens de a-lijn te 
openen, maar zwart behield het evenwicht door 
een korte tegenactie op de koningsvleugel. Toen 
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rond de 40e zet een dame-toren eindspel was 
bereikt, was het evenwicht nog steeds niet 
verbroken. De witte stukken stonden iets actiever, 
maar wit kon de stelling niet openen doordat de 
witte koningsstelling onveilig was en zwart altijd 
de gelegenheid had om eeuwig schaak te spelen. 
Doordat de stand toen 4-2 in het voordeel van 
Messemaker was, werden nog 19 spannende 
zetten doorgespeeld, zonder dat het evenwicht 
werd verbroken.  
 
Ed Roering 
Met wit spelend kwam ik in een redelijk bekende 
stelling terecht. Mijn tegenstander had meer 
moeite met het vinden van de juiste 
openingszetten, waardoor ik al snel een half uur 
meer had op de klok. Ik kreeg een mooie 
drukstelling maar in het vroege middenspel deed 
ik niet de beste zet. In plaats van mijn 
tegenstander volledig onder controle te houden 
gaf ik hem de gelegenheid een bevrijdingszet uit 
te voeren. De zet verloor weliswaar een pion, 
maar zwart kreeg er uiteindelijk voordeel mee. 
Mijn tijdvoorsprong verdween ook nog eens als 
sneeuw voor de zon. Ik balanceerde op de rand 
van beslissend materiaalverlies, maar in 
wederzijdse tijdnood keepte ik wat er te redden 

viel. Toch stond mijn tegenstander vlak voor de 
tijdcontrole waarschijnlijk gewonnen, maar met 
weinig tijd nam zwart de verkeerde beslissing. Nu 
kon ik afwikkelen naar een eindspel met paard en 
drie pionnen tegen een toren en twee pionnen, op 
één vleugel. Dat was gemakkelijk remise te 
houden, de vrede werd dan ook snel getekend.  
 
Ben van Geffen 
Het was erop of eronder vandaag. Ik mocht met 
wit aan bord 5 tegen de op één na hoogst gerate 
speler van Fischer Z van deze zaterdag. Het zou 
geen gemakkelijke partij worden, maar ik had 
besloten mijn huid duur te verkopen. Er kwam iets 
onbekends (voor mij) op het bord. Een 
interessante strijd ontspon zich en het stond 
ongeveer gelijk toen zwart een zware fout maakte, 
die mij de winst had moeten opleveren. Ik won 2 
pionnen, maar mijn tegenstander wist de zaak 
flink te compliceren, wat mij veel tijd en moeite 
kostte. Ook het eindspel dat na de tijdcontrole 
ontstond gaf me nog winstkansen, al weet ik nu 
nog steeds niet of het wel gewonnen was. Zwart 
weerde zich als een leeuw en ik kon nog maar 
juist de remise keepen, maar die smaakte 
bijzonder goed bij de 2-4 stand!!" 

 

   Fischer Z               - Messemaker 1847    3 - 5 

1. Herman Neufeglise       - Peter Scheeren     0 - 1 

2. Casper Blauw            - Henk-Jan Evengroen 1 - 0 

3. Maarten Veldt           - Peter Ypma         0 - 1 

4. Jos Teeuwen             - Erik Hennink       ½ - ½ 

5. Peewee van Voorthuijsen - Ben van Geffen     ½ - ½ 

6. Niels Bouton            - Jan Evengroen      0 - 1 

7. Jeroen Kroos            - Ed Roering         ½ - ½ 

8. Frans Smit              - Jan Cheung         ½ - ½ 

 
 
Ronde 8 : Messemaker 1847 1  -  Caissa 6  7-1 
zaterdag 12 april 2014  
 

Vlaggenschip Messemaker slaat slag op thuisbasis 
 
Na de winst van Fischer Z op ZSC-Saende 1 
bleek hoe belangrijk het was om met 7 - 1 te 
winnen. (bedankt Fischer Z)  
Peter Ypma opende het eerste punt met stukwinst 
en vervolgens won hij een kwaliteit, dit was voor 
zijn tegenstander het moment om de handdoek in 
de ring te gooien. Jan Cheung zetten zijn 
tegenstander onder druk en wist op de 25e zet het 
volgende punt binnen te halen. Direct daarna 
werd de vrede getekend bij Henk-Jan, daar kwam 
Henk-Jan goed mee weg, na aanvankelijk niet 
lekker (zeg maar slecht) te hebben gestaan. 
Tussenstand 2½ - ½. Ed leek een stuk te gaan 
winnen, maar tegenstander wist met een bijna 
dodelijke aanval het tij te keren, waarna tot remise 

werd besloten. Jan Evengroen zet zijn opmars 
voort als beste speler van het team, met 7 uit 8, 
na de winst op de teamcaptain van Caissa. Ben 
had een batterij aan pionnen, na vereenvoudiging, 
door de torens af te ruilen, gaf zijn tegenstander 
op, ook deze keer maakte Ben het winnende punt. 
Twee minuten later scoorde Erik, na de hele partij 
zijn tegenstander onder druk te houden, het 
volgende punt. De tegenstander van Peter 
Scheeren kwam 50 minuten te laat binnen, deed 
snel een zet en ging zich omkleden, het motorpak 
werd vrijetijdskleding. Wonder boven wonder 
overleefde hij de eerste tijdcontrole, Peter kwam, 
op de 40e zet, een gezonde pion voor te staan 
met een betere stelling. Nog twee pionnen 
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gescoord en na wat pruttelen van de motorman 
was ook dat punt binnen. Eindstand 7 - 1. Lees 
hieronder de verslagen zoals de teamleden hun 
partij hebben ervaren.  
Ab Scheel  

Peter Ypma 
Ik wist de koning van mijn tegenstander in het 
midden te houden en vervolgens veel lijnen op het 
bord te openen. Hierdoor kwam mijn tegenstander 
in grote problemen. Hij wist mat nog te 
voorkomen, maar daar was dan ook alles mee 
gezegd. 1-0  
 
Jan Cheung 
Vanwege gebrek aan voorbereiding speelde ik 
vandaag met wit een weinig gespeelde variant 
van het Konings-Indisch. Het was een langzame 
opzet, maar niet zonder venijn. In de partij 
reageerde de zwartspeler niet alert, waardoor wit 
na 14 zetten een zogeheten "Maroczy-bind" 
kreeg:  

 

In deze stelling kon zwart geen tegenspel met b7-
b5 ontwikkelen vanwege de zwakte op c6. In het 
vervolg van de partij kon zwart niks anders doen 
dan afwachten. In de tussentijd zette wit zijn 
stukken op de ideale velden en ging vervolgens 
met a2-a3, b2-b4 en c4-c5 de 
pionnenmeerderheid op de damevleugel 
verzilveren. De partij was eigenlijk puur 
eenrichtingsverkeer en na 30 zetten konden de 
stukken weer in de doos.  
 
Henk-Jan Evengroen 
In een Spaanse partij kwam ik al snel wat minder 
te staan. Door een blunder waarmee ik een kleine 
kwaliteit verloor werd het alleen maar erger. Ik 
probeerde nog te verdedigen, maar kwam toch 
snel verloren te staan. Doordat ik nog wel wat 
dreigingen erin bouwde miste mijn tegenstander 
een winnende variant en besloot hij tot 
zetherhaling.  
 

Jan Evengroen 
Met wit kreeg ik de Spaanse opening op het bord 
met een pionnetje meer op de koningsvleugel 
terwijl mijn tegenstander het loperpaar had. Na 
een complex middenspel waarin goed rekenwerk 
veel tijd koste, kwam ik uiteindelijk in een eindspel 
met een kwaliteit voor tegen twee verbonden 
vrijpionnen. Uiteindelijk bleek de kwaliteit 
voldoende voor winst. 1-0  
 
Ed Roering 
Als je je hele leven met zwart al een bepaalde 
opening speelt en je denkt daarin alles wel zo'n 
beetje gezien te hebben, kan het nog zijn dat je 
tegenstander net dat ene variantje speelt waarin 
je net niet alles meer scherp hebt. Aldus 
geschiedde en na 10 zetten was ik al drie kwartier 
kwijt. Ik speelde redelijk logische zetten en kwam 
in het middenspel redelijk te staan. Op de 20e zet 
deed ik een venijnig schijnoffer, maar mijn 
tegenstander riposteerde nagenoeg a tempo met 
de juiste zet. Toen hij enkele zetten later echter 
een vork toeliet op een paard en toren dacht ik het 
punt alsnog kado te krijgen, maar dat bleek tegen 
te vallen. Ik won tijdelijk een toren, maar kreeg 
een enorme aanval over me heen. Met weinig tijd 
hield ik echter het hoofd koel en mijn 
tegenstander had op een gegeven moment ook 
niet veel tijd meer. De aanval werd afgeslagen en 
uiteindelijk resteerde een gelijk eindspel, dat ik 
met anderhalve minuut voor 10 zetten remise gaf.  
 
Ben van Geffen 
Vandaag speelde mijn tegenstander een soort 
Leeuw in de voorhand ofwel een zgn. Witte 
Leeuw. Ik had met zwart wel gelijk spel, maar het 
kostte me de nodige hoofdbrekens om er iets 
meer van te maken. Maar toen wit 16.Tad1? deed 
kon ik met een trucje een pion winnen. Aan die 
manoeuvre zaten ook wel enige bezwaren en ik 
moest heel nauwkeurig spelen om het voordeel 
vast te houden. Dat lukte en ik won er nog een 
pion bij. Mijn opponent kon niet het juiste 
tegenspel vinden en langzaam stortte zijn stelling 
in. Op zet 40 hield wit het voor gezien in een 
hopeloos eindspel. Dat was het winnende punt. 
Lekker geschaakt!!  
 
Erik Hennink 
Met wit kwam ik goed uit de opening met een 
positioneel zeer prettige stelling waarin mijn 
tegenstander weinig kon ondernemen. Ik kon 
zodoende na langzaam voorbereidend werk een 
gevaarlijke koningsaanval lanceren. Mijn 
tegenstander verdedigde zich goed, maar ik bleef 
gewonnen staan met twee pionnen voor. Vlak 
voor de tijdnoodfase deed mijn tegenstander een 
onnauwkeurige zet waardoor ik nog een pion won. 
Er was voor zwart geen houden meer in waardoor 
ik de partij uiteindelijk mooi kon afmaken.  
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Peter Scheeren 
Mijn tegenstander presteerde het om maar liefst 
50 (!) min te laat te komen. Dat wreekte zich 
natuurlijk later in de partij: na een goed gespeelde 
opening deed hij later een aantal onnauwkeurige 
zetten waardoor ik met bij de tijdcontrole een 
pluspion bij betere stelling had. Ik kon de partij 

toen eenvoudig uitschuiven, hoewel ik toch weer 
als laatste bezig was. Mijn teamgenoten hadden 
nl. in de tussentijd al 6 punten bijeen geschaard, 
waardoor we uiteindelijk met een fraaie 7-1 
overwinning eindigden. 's Avonds was de vreugde 
natuurlijk nog groter toen bleek dat onze 
concurrent verloren had, waardoor Messemaker 
nu fier aan kop staat!  

 

   Messemaker 1847     - Caissa 6         7 - 1 

1. Peter Scheeren      - Lance Oldenhuis  1 - 0 

2. Peter Ypma          - Nils de Rijk     1 - 0 

3. Henk-Jan Evengroen  - Marc Ordodi      ½ - ½ 

4. Jan Evengroen       - Sander Tigelaar  1 - 0 

5. Ed Roering          - Bert Bödicker    ½ - ½ 

6. Jan Cheung          - Theo Kroon       1 - 0 

7. Ben van Geffen      - Peter Hoomans    1 - 0  

8. Erik Hennink        - Wim Suyderhoud   1 - 0 

 
Ronde 9 : Zukertort Amstelveen 3  - Messemaker 1847 1  1½ - 6½ 
zaterdag 10 mei 2014  

 
Vlaggenschip Messemaker kampioen klasse 3C!  
 
Nadat de KNSB Wedstrijdleider Joop Huijzer het 
startsein had gegeven kon de, voor Messemaker 
1847, belangrijke wedstrijd beginnen. Invaller 
Arjan aan bord 2 wist op de 20e zet een pion te 
winnen, datzelfde deed Peter aan het eerste bord 
op de 16e zet. Ed opende de score, na een paard 
offer en een dodelijke aanval met winst. Jan 
Cheung maakte het tweede punt tegen de mooie 
Laura. Vijf minuten later kwam Arjan mij melden 
dat het derde punt binnen was. Henk-Jan 
overrulede Jan Krans de teamcaptain van 
Zukertort. Tussenstand 0 - 4. Ben verbruikte veel 
tijd in een verloren partij. Jan Evengroen stelde 
met remise de teamwinst veilig. Even daarna gaf 
de tegenstander van Peter Ypma op en direct 
daaropvolgend was het de kopman die van Esther 
een hand kreeg. Eindstand 1,5 - 6,5 en het 
kampioenschap was een feit. Rest mij nog het 
team te feliciteren met het kampioenschap wat op 
eigen kracht is gehaald. Volgend seizoen is het 
mij een eer weer captain te zijn van dit geweldige 
hechte team. Lees hieronder de verslagen zoals 
de teamleden hun partij hebben ervaren.  
Ab Scheel  
 
Peter Scheeren 
Ik had een korte partij, dacht ik: mijn 
tegenstandster gaf direct na de tijdcontrole op de 
41e zet op. Maar tot mijn verbazing was ik toch 
weer de laatste: de rest was al klaar en had voor 
een fantastische 5,5-1,5 voorsprong gezorgd. Aan 
mij was dus de eer om met mijn overwinning 
definitief het kampioenschap binnen te halen. 
Onze `spion` in Zaandam kon met en gerust hart 
teruggehaald worden.  

 
Arjan van der Leij 
Vanwege ziekte van Erich mocht ik op bord 2 met 
zwart invallen. Vervelend voor Erich, maar voor 
mij een mooie gelegenheid om de deceptie met 
het tweede van me af te schaken en alsnog een 
kampioenschap te kunnen vieren. Dat lukte, in de 
Zaitsev variant van het Spaans, bekend van de 
matches tussen Karpov en Kasparov, gaf wit 
pardoes pion a4 weg. De stelling was daarna 
objectief al uit maar het moest natuurlijk nog wel 
even gewonnen worden. Ik behield de 
concentratie en toen wit na een soort van 
wanhoopsaanval door het centrum ook nog zijn 
twee centrumpionnen kwijt was zonder er iets 
voor terug te zien hield hij het voor gezien.  
 
Henk-Jan Evengroen 
Mijn tegenstander speelde een Hollands 
verdediging, maar al snel kon ik gevaarlijk worden 
over de diagonaal a2-g8. Hierdoor kon ik mijn 
tegenstander steeds verder insnoeren en een 
waren de dreigingen uiteindelijk niet meer te 
verdedigen voor hem.  
 
Peter Ypma 
In de opening ruilde ik mijn witveldige loper voor 
een paard, waardoor mijn tegenstander een 
dubbele f-pion kreeg. Het idee is bekend, maar 
zwart moet wel opletten dat hij geen problemen 
over de witte velden krijgt. Daar lette ik net niet 
genoeg op en speelde iets te optimistisch. 
Hierdoor kwam ik zwaar in de problemen en 
probeerde naar een minder eindspel te 
ontsnappen. Dit lukte en aangezien mijn 
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tegenstander meer wilde dan erin zat, kreeg ik 
zelfs nog kansen. Deze greep ik met beide 
handen aan en won de partij nog door actief spel 
in het eindspel.  
 
Ed Roering 
Na een passieve openingsopbouw van mijn 
tegenstander bracht ik Pxf7 in de stelling. Het was 
een vrij duidelijke dreiging, maar mijn 
tegenstander zag het niet. Hij kreeg nog een stuk 
voor 3 pionnen, maar zijn koning kwam helemaal 
in zijn blootje te staan. Na twee nauwkeurige 
tussen zetten kon ik daar met Tc3 (valt dame op 
d3 aan die niet weg mag wegens mat van de kale 
koning) gebruik van maken. Het eerste punt was 
binnen!  
 
Jan Evengroen 
Met zwart kreeg ik een soort damegambiet op het 
bord en ik kon licht voordeel bereiken. Een plus 
pion op c4 en diverse penningen. De pion kon ik 
toch niet handhaven en hierdoor verzande het in 
een totaal remise eindspel. Waarschijnlijk heb ik 
de plusstelling verkeerd beoordeeld en had ik 
beter naar een eindspel met de pion op c4 kunnen 
afwikkelen. We kwamen remise overeen.  
 
Ben van Geffen 
Na onze eclatante overwinning en het behaalde 
kampioenschap zal het verslagje van mijn partij 
wellicht worden bekeken als mosterd na de 
maaltijd. Toch valt er over die partij wel iets te 
melden. We kwamen terecht in een theoretische 
Draak. Ik had dat wel enigszins voorbereid. In de 
praktijk kwamen er zo'n 19 zetten (!) theorie op 
het bord. Het stond ongeveer gelijk en ik begon 
enorm te piekeren over mijn volgende zetten. Een 

weg naar voordeel kon ik echter niet vinden, "dus" 
dacht ik achter het bord al dat er iets fout was 
gegaan.... Een feit is dat mijn jonge tegenstander 
geweldig speelde. Ik herinnerde me niet dat hij 
vorig jaar al met zwart "gehakt had gemaakt" van 
Jan Cheung! Na lang nadenken besloot ik tot een 
aanvalsactie, die gedoemd was om te mislukken. 
Het andere plan beviel me ook niet en je moet 
tenslotte zetten.... Mijn opponent verdedigde 
vlekkeloos en hij kwam in een goed tot gewonnen 
eindspel terecht. Door gebrek aan tijd (en 
teleurstelling) kwam ik niet meer tot het juiste 
tegenspel, dat Peter Ypma na afloop nog 
aangaf.... Een kansloze nul was het resultaat. 
Gelukkig heb ik hiermee niets bedorven. En wat 
nu? Ik blijf natuurlijk enorm knokken! Eigenlijk voel 
ik me wel "Calm after the Storm" dus...  
 
Jan Cheung 
Ondanks dat de wedstrijd van vandaag erg 
belangrijk was, besloot ik vandaag alleen te 
concentreren op mijn eigen partij. De dagen voor 
de wedstrijd bekeek ik veel stellingen, waar zwart 
het spel kon compliceren. In het begin van de 
partij kwam daar niks van terecht. Mijn Letse 
tegenstandster hield het spel bewust simpel en in 
de opening moest ik lang nadenken hoe zwart uit 
de symmetrische stelling kon komen. Uiteindelijk 
besloot ik met zwart tegen de hangende pionnen 
te spelen. In deze stelling speelde wit te rustig, 
waarna zwart geleidelijk het initiatief over nam. De 
witte stelling kon nog gecompliceerd worden, 
maar nadat wit besloot om de pionnenstructuur 
om te zetten in een stelling met een geïsoleerde 
pion, kreeg zwart teveel activiteit en won niet lang 
daarna. 

 
   Zukertort Amstelveen 3  - Messemaker 1847     1½ - 6½ 

1. Esther de Kleuver       - Peter Scheeren       0 - 1 

2. Waldemar Moes           - Arjan van der Leij   0 - 1 

3. Jan Krans               - Henk-Jan Evengroen   0 - 1 

4. Peter de Heer           - Peter Ypma           0 - 1 

5. Joel de Vries           - Ed Roering           0 - 1 

6. Ridens Bolhuis          - Jan Evengroen        ½ - ½ 

7. Walt Schagen            - Ben van Geffen       1 - 0 

8. Laura Ratniece          - Jan Cheung           0 - 1 

 

Eindstand 
 

    Klasse 3C              Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.  Messemaker 1847        16 51½ x  3½ 5  6½ 4½ 4½ 6  8  6½ 7 

2.  ZSC-Saende 1           16 48½ 4½ x  3½ 6  5½ 6  6  5  6½ 5½ 

3.  Fischer Z              13 44  3  4½ x  4½ 4  5½ 3½ 7½ 6  5½ 

4.  Zukertort Amstelveen 3 11 41  1½ 2  3½ x  4  4½ 6½ 6  7  6 

5.  ASV 3                  8  36  3½ 2½ 4  4  x  4½ 3½ 3  6  5 

6.  ASC                    7  39  3½ 2  2½ 3½ 3½ x  4  6  7  7 

7.  De Wijker Toren 2      7  29½ 2  2  4½ 1½ 4½ 4  x  3½ 1½ 6 

8.  VAS 3                  5  24½ 0  3  ½  2  5  2  4½ x  3½ 4 

9.  Accres Apeldoorn 3     4  23½ 1½ 1½ 2  1  2  1  6½ 4½ x  3½ 

10. Caissa 6               3  22½ 1  2½ 2½ 2  3  1  2  4  4½ x 
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Team 2 (RSB – promotieklasse)  

 
Ronde 8   Messemaker 1847 2  -  RSR Ivoren Toren 3  5 – 3 
maandag 17 maart 2014 
 

Messemaker 2 gaat als ranglijstaanvoerder de laatste ronde in  
 
Na de voorlaatste ronde van de competitie heeft 
Messemaker 2 door een fraaie 5-3 overwinning op 
RSR Ivoren Toren 3 de kansen op het 
kampioenschap van de Promotieklasse nog 
volledig in eigen handen. De belangrijkste 
concurrent, De Willige Dame 1, staat tweede op 
slechts een half bordpuntje achterstand. In de 
gemeenschappelijke slotronde op 9 april valt de 
beslissing. Messemaker 2 neemt het dan op 
tegen het sterke Spijkenisse 2, dat met een 
achterstand van twee matchpunten bij winst ook 
nog titelkansen heeft.  
 
In de match tegen RSR Ivoren Toren 3 leek het 
na twee uur spelen een lastige avond te worden 
voor ons tweede team. Nadat de eerste drie 
partijen waren beslist, stonde we met 1-2 achter. 
Drie opeenvolgende overwinningen van Eduard, 
Remco en Wouter deden de balans echter in onze 
richting uitslaan. Door twee remises - waar we 
niet ontevreden over mochten zijn - van Kees en 
Arjan vdL werd de eindstand op 5-3 bepaald.  
Een overzicht van de belangrijke momenten uit de 
partijen.  
 
Mark Beijen - Henk de Kleijnen ½ - ½ 

 
Stelling na 24....Tc8  
 
Een wat experimentele opzet met de zwarte 
stukken leverde me een wat gedrongen stelling 
op. Daarvan te profiteren was niet eenvoudig en 
hoewel mijn tegenstander er veel tijd in 
investeerde, kon ik vrij eenvoudig de plooien 
gladstrijken. Dat leverde na de 24e zet de positie 
van de diagramstelling op. Wat doe je dan als je 
tegenstander nog 15 minuten heeft (drie kwartier 
minder dan jij)? Toch maar remise aanbieden om 
niet het risico te lopen - ik ken mezelf - te gaan 
forceren en alsnog in de fout te gaan. Bovendien 

doet mijn tegenstander (Mark Beijen) het erg goed 
in de RSB-competitie. Fritz (12) geeft me gelijk 
met een te verwaarlozen klein plusje voor de 
zwarte partij. Mijn opponent koos eieren voor zijn 
geld en nam genoegen met een halfje.  
 
Frans Bottenberg - Michael Fung 0 - 1  

 
 
Stelling na de 30ste zet van zwart  
Hét kritieke moment in de partij, alhoewel ik mij 
dat niet bewust was. Sterk is nu het ruimingsoffer 
31.e5 en na Pxe5 of dxe5 32.Te4. Een mogelijke 
variant is: 31.e5 Pxe5 32.Te4 Dd8 33.Pxe5 dxe5 
34.Kc2 b5 35.Txe5 bxc4 36.Tf6 met voordeel voor 
wit. Ik speelde 31.Df2? en zwart nam met 31....b5 
het initiatief over. Zwart won omdat de witte 
koning onveiliger bleek te staan dat de zwarte. De 
les van dit fragment is dat het hebben en houden 
van initiatief heel belangrijk is: Df2 dreigt niets en 
doet niets, e5 wel maar je moet die zet en het 
vervolg Te4 wel zien!  
 
Arjan Hennink - Alek Dabrowski ½ - ½  
 

 
Stelling na 24.... Kf8  
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Op bord 4 speelde ik met wit tegen Alek 
Dabrowski. Vanuit de opening kon ik een aanval 
inzetten op zijn koning. Zwart speelde ook een 
paar zetten op de koningsvleugel waardoor de 
koningsstelling open kwam, zonder dat zwart echt 
tegenspel had. Al had hij wel steeds dreiging 
tegen mijn c2 pion. Een aantal zetten later kwam 
de diagramstelling op het bord. Wit staat duidelijk 
beter. Een goede mogelijkheid is bijvoorbeeld 
25.gxh7, want na 25....Dxc2+ volgt Ka1 en zwart 
kan promotie bijna niet meer voorkomen. Ik 
speelde echter 25.g7+ wat ook een goede zet is. 
Na 25....Kxg7 speelde ik 26.Dxe7+ omdat ik dacht 
gezien te hebben dat zwart mat zou gaan. Een 
andere optie was bijvoorbeeld 26.Dxg4+, wat een 
volle toren wint. Zwart vervolgde met 26....Kg6. Ik 
investeerde wat tijd om mat te vinden en na een 
aantal schaakjes gegeven te hebben en met nog 
een paar minuten op de klok, bood mijn 
tegenstander remise aan. Ik stond nog steeds 
duidelijk beter, maar gezien de weinige tijd en ik 
geen duidelijke / directe winst zag, besloot ik het 
aanbod te accepteren.  
 
Herman Keetbaas - Eduard van Dijk 0 - 1  
 

 
 
Stelling na 18.Pd2-f3  
 
Met zwart speelde ik een gambietvariant in de 
afruilvariant van het Spaans. Objectief gezien niet 
het beste maar het geeft wel interessant spel. Wit 
verslikte zich in de stelling en liet zich verleiden tot 
een op het oog gevaarlijke zet waarna hij een stuk 
moest geven voor twee pionnen. Met drie pionnen 
voor een stuk kan het nog alle kanten op, echter 
mijn paard domineerde de witte koning en toen ik 
een pion ging winnen, hield mijn tegenstander het 
voor gezien. Zie diagramstelling: Wits laatste zet, 
18.Pf3, is een blunder. De dreiging is 19.Pxg5+ of 
ook 19.Lxg5. Zwart kan daar niet veel tegen in 
brengen, behalve dan... 18....Pe7 waarna de 
Dame gevangen is (19.Dd7 Td8). Na 19.Pxg5+ 
Dxg5 20.Dxg5 fxg5 21.Lxg5 Pg6 22.d4 Lf4 
23.Lxf4 Pxf4 staat zwart een stuk voor tegen drie 
pionnen met een dominant paard op f4. Wit 

speelde hier h3-h4 teneinde niet meteen een pion 
te verliezen maar toen zwart zijn torens 
verdubbeld had op de h-lijn en de pion op h4 eraf 
ging, hield wit het voor gezien.  
 
Remco Hylkema - Bob Hoos 1 - 0  
 

 
 
Stelling na 24.Pe2-f4  
 
De stelling is ongeveer in evenwicht maar vanaf 
nu begint zwart erg slordig te spelen. 24.....Pd7? 
De computer oordeelt verrassend mild over deze 
zet, maar ik zag ineens een tweede winstplan. 
Hier had ik dus ook het mooie 25.c4! bxc4 
26.Lxc4 dxc4 27.Dxc6+ kunnen spelen en wit 
staat nagenoeg gewonnen. Ik gaf echter de 
voorkeur aan de schone en stille zet 25.h3! (een 
kwestie van smaak, ik hou van stille zetten en niet 
van dat wilde gedoe) om de torens op de h-lijn te 
verdubbelen en de druk op te voeren, mijn 
aanvankelijke winstplan. 25....Df7? (nu komt de 
loper op e6 niet lekker te staan) 26.Th2 Pf8 
27.Tah1 Pg6 28.Pxe6 Dxe6 29.hxg4 - Td7 30. 
Th6 - Tg7 31. gf5x - Df5 x 32. Lb1 (een absoluut 
dodelijk lopertje) - Dg5 33. Dh3+ - Dg5 33. Dh3+ - 
Kc7 34. Th5 en zwart gaf op.  
 
Leo de Jager - Wouter Schönwetter 0 - 1  
 

 
Stelling na 34....Lh3  
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In de opening won ik door een trucje twee 
pionnen, maar mijn stukken stonden erg passief 
en ik had geen goed veld voor mijn dame. De 
stukken van mijn tegenstander stonden 
daarentegen veel actiever en gericht op mijn 
koning. Ik verloor door een oplettendheid een pion 
(van de twee die ik gewonnen had). Mijn stukken 
kwamen daardoor wel weer actiever te staan. 
Door een paar passieve zetten van mijn 
tegenstander kwam ik onder de druk vandaan. De 
diagramstelling kwam op het bord met zwart nog 
5 minuten op de klok en wit nog ongeveer 9 
minuten. Wit speelde 35.Lxc5. Ik besloot om de 
pion die ik in de opening veroverd had, terug te 
offeren tegen aanvallend spel. 35....Dxc5 36.Dxa7 
Td2 37.Te1 Dc6. Hier had ik van wit 38.Lf1 
verwacht. Dan had ik een nieuw plan moeten 
verzinnen (want 38....Df3 kan niet, vanwege 
39.Dxb6 en velden g2 en f2 staan beide gedekt). 
Wit speelde echter 38.f3. Dit is een cruciale fout, 
want ik speelde meteen 38.Dc5+ 39.Kh1 Df2. Wit 
plaagde nog een beetje met 39.Da8+ Kh7 40.De4, 
maar na f5 heeft wit niets meer en kan het mat 
niet meer dekken.  
 
Kees Brinkers - Paul Dekker ½ - ½  
 

 
Stelling na 40....Pf1-g3  
 
In een lastig eindspel dat van beide spelers veel 
bedenktijd vergde, heeft wit groot voordeel 
bereikt. Ook in de diagramstelling is het niet 
eenvoudig de goede voortzetting voor wit te 
vinden. Wit moet vooral niet 41.c4?? spelen, 
vanwege 41....Pe4 mat! Er volgde 41.b5 - de 
duidelijkste weg naar winst, maar.... - 41....Pe4+ 

42.Kb4?? (Een onbegrijpelijke blunder, waarna wit 
zelfs had moeten verliezen. Na 42.Kc4 cxb5 
43.axb5 Pd6+ 44.Kb4 Kc7 45.c4 gevolgd door 
46.c5 is de winst niet ver meer.) 42....c5+ (wit 
verliest een stuk) 43.Ka5 cxd4 44.cxd4. Zwart 
heeft winnend voordeel. Als gevolg van een paar 
onnauwkeurige zetten van zwart onder tijdsdruk 
werd het alsnog remise.  
 
Joop Klijn - Arjan van der Leij ½ - ½  
 

 
Stelling na 37.Tb1  
 
Kort na de opening offerde ik met zwart een pion 
voor aanval. Ik slaagde er niet in om de aanval 
beslissend te versterken, maar ik bleef wel tot in 
het eindspel compensatie behouden. In de 
diagramstelling heeft wit zojuist 37.Tb1 gespeeld 
en ik zat hier in dubio. De stand was inmiddels 3-2 
in ons voordeel en misschien was remise niet 
verkeerd. 37....Dxh2 kwam in aanmerking, maar 
dat gaf m.i. ook niet al teveel winstkansen. Dan 
maar 37....Da3 en inderdaad speelde wit 38.Tb2, 
waarna 38....Dd6 met zetherhaling een reële 
mogelijkheid is. Ik dacht hier echter met 38....a4 
toch maar een winstpoging te moeten doen om na 
39.b4 al snel tot het besef te komen dat 
afwikkeling naar een verloren toreneindspel met 
39....Dxe3 40.fxe3 geforceerd is. Met 2,5 minuut 
op de klok tegen 8 voor mijn tegenstander rechtte 
ik de rug en wist het met hulp van de 
tegenstander toch nog remise te keepen. De 
teamwinst was op dat moment al binnen, maar in 
de strijd om het kampioenschap een belangrijk 
halfje! 

 
 
   Messemaker 1847 2  - RSR Ivoren Toren 3   5 - 3 

1. Eduard van Dijk    - Herman Keetbaas      1 - 0 

2. Remco Hylkema      - Bob Hoos             1 - 0 

3. Arjan van der Leij - Joop Klijn           ½ - ½ 

4. Arjan Hennink      - Alek Dabrowski       ½ - ½ 

5. Wouter Schönwetter - Leo de Jager         1 - 0 

6. Frans Bottenberg   - Michael Fung         0 - 1 

7. Henk de Kleijnen   - Mark Beijen          ½ - ½ 

8. Kees Brinkers      - Paul Dekker          ½ - ½ 
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Ronde 9   Spijkenisse 2  -  Messemaker 1847 2  4½ - 3½ 
woensdag 9 april 2014 
 
 

Messemaker 2 struikelt vlak voor de finishlijn  
 
Voor ingang van de laatste ronde was de stand 
aan de kop van de ranglijst in de Promotieklasse: 
 

1.Messemaker 2 
2.De Willige Dame 1 
3.Spijkenisse 2.  

 
Wij moesten het opnemen tegen Spijkenisse 2 en 
De Willige Dame 1 speelde tegen outsider 
Fianchetto 1. Het kampioenschap - en promotie 
naar de 3de klasse KNSB - leek binnen 
handbereik. We hoefden alleen maar met minsten 
dezelfde cijfers te winnen als De Willige Dame. 
Helaas liep het deze keer niet zoals gewenst. De 
overwinning van De Willige Dame 1 was 
overtuigend (5-3), maar wij moesten in 
Spijkenisse 2 onze meerdere erkennen (3½-4½). 
De eindstand werd daardoor: 
 

1.De Willige Dame 1 
2.Spijkenisse 2 
3.Messemaker 2  

 
Geen kampioenschap dus dit seizoen en ook 
geen promotie naar de KNSB. Niettemin kunnen 
we toch wel met tevredenheid op het seizoen 
terugzien. De Promotieklasse was dit seizoen 
zeer sterk bezet. Wat bijvoorbeeld te denken van 
het sterke team van Moerkappelle 1, dat vorig 
seizoen nog KNSB speelde en nu degradeert uit 
de Promotieklasse. Een derde plaats is dan een 
goede prestatie.  
 
Een overzicht van de belangrijke momenten uit de 
partijen.  
 
Eduard van Dijk - Ricardo Klepke 1 – 0 
 

 
Stelling na 30....Dd5-c5  

 
In een Franse Winawer kwam een spannende 
stelling op het bord. Na het vaker gespeelde Dg4 
speelde zwart Kf8. Een wat ongebruikelijke zet, 
maar zeker niet verkeerd. Ik kon de zwarte stelling 
onder druk houden en na een dubbel pionoffer is 
na zwarts 30ste zet de diagramstelling ontstaan. 
Eerder dreigde onder andere Txe7 waarna zwart 
kan niet terugpakken vanwege Dxg7 mat. Zwart 
probeerde dat te voorkomen door 30....Dc5 (zwart 
heeft geen goede zetten meer....) te spelen om 
zodoende met de dame op e7 terug te kunnen 
pakken, maar laat nu een leuke matcombinatie 
toe: 31.De6+ Kh7 31.Pf6+! gxf6 32.Df7 mat.  
 
Henk de Kleijnen - Paul de Freytas ½ - ½ 
 

 
 
Stelling na de 29ste zet van zwart  
 
Me bewust van het belang van deze wedstrijd had 
ik me voorbereid (chess-db.com) op mijn 
vermoedelijke tegenstander, De Freytas. Die trof 
ik inderdaad tegenover me aan, maar hij week al 
met zijn eerste zet af van wat ik dacht te kunnen 
verwachten. Die 'klap' kwam ik snel te boven, 
want eigenlijk had ik vanaf het begin het initiatief 
in de partij. Dat leidde uiteindelijk tot de winst van 
een pion en een enorm tijdsvoordeel (bijna een 
uur). Toch slaagde de man uit Spijkenisse erin de 
schade beperkt te houden, niet in de laatste 
plaats door aan te sturen op lopers van ongelijke 
kleur. Na de 29ste zet was de diagramstelling 
bereikt. De 'rek' en de 'muziek' zijn er helemaal 
uit. Wit kan, mét of zonder de dames op het bord, 
geen vuist meer maken. Daarom speelde ik hier 
30.Dxe7 en het hieraan gekoppelde 
remiseaanbod werd direct en gretig aangenomen.  
 



Messemaker Aan Zet nummer 120                                                                               juli  2014 
       

 
 

 

12 

 
Rick van der Pluijm - Arjan van der Leij 1 – 0 
 

 
 
Stelling na de 27ste zet van wit  
 
27...Pg7?? (veel beter is 27....Dd8, maar ik 
speelde Pg7 met het idee 28.Te7 Kf8, gevolgd 
door 29....Dd8 om er vervolgens achter te komen 
dat 29.Df6 direct uit is) 28.Te7 Pe8 Helaas moet 
het paard weer terug om Df6 te verhinderen. 
Zwart staat nu zo goed als verloren.  
 
Wouter Schönwetter - Ruud van der Beek ½ - 
½ 
 

 
Stelling na de 38e zet van wit  
 
Na een rustige opening kwam er een niet te 
onderschatten stelling op het bord. Helaas deed 
mijn tegenstander dat ook niet en ruilde alle 
stukken af om naar het eindspel te gaan. Daarin 
kwam de diagramstelling op het bord met zwart 
aan zet. Zwart speelde 38....Kf7 en bood remise 
aan. Na overleg met teamleider Erik Hennink 
werd dit remiseaanbod geaccepteerd.  
 
Daniël Zevenhuizen - Remco Hylkema 1 - 0 
 
Ik speelde de opening zwak en besefte al vrij snel 
dat ik heel slecht stond en hooguit op een 
gelijkspel mocht hopen. Ik knokte me wel terug, 
maar dat kostte me wel veel bedenktijd, waardoor 

ik in opkomende tijdnood beetje bij beetje weer 
slechter kwam te staan en de stelling uiteindelijk 
niet meer te verdedigen was. 
 

 
Stelling na 26.Pc3-d5  
 
26....Ld8 27.Dd6 Te6 28.Dxf8+ Kxf8 29.Tdb1 Kf7 
30.Pb6 Lxb6 31.cxb6 Te8 32.Ld6 Lf5 33.Td1 
Tad8 34.Lc7 Txd1+ 35.Txd1 Lc2 36.Ta1 Ke6 
37.c5 f5? Hier had zwart natuurlijk met 37....Lb3 
de belangrijke diagonaal a2-g8 moeten innemen. 
Dan valt er nog wat te knokken. 38.Lc4+ Kf6 
39.Ta2 Ld1 40.Kf1 Pa5 41.Ld5 Lb3 42.Lxb3 Pxb3 
43.Tc2 Pa5 44.Td2 Te6. En vanaf hier ontbreekt 
de notatie. Probleem in deze stelling is dat het 
paard op c6 niet veilig staat. Wits koning liep naar 
b4 en wit sloeg op het juiste moment met zijn 
toren het paard op c6, waarna ik opgaf. De b-pion 
loopt dan door. Een onhoudbare stelling.  
 
Rob Kalkman - Frans Bottenberg ½ - ½ 
 

 
Stelling na de 23ste zet van wit  
 
Wit heeft zojuist op h6 een pion gewonnen, maar 
die kan zwart terugwinnen. Ik koos voor de 
afwikkeling 23...Txc1 24.Txc1 Txc1 25.Dxc1 De2, 
maar wit wist na 26.g3 Dxe5 27.Dh6 Df5 28.Df8 
eeuwig schaak af te dwingen. In de 
diagramstelling had ik de spanning beter met 
23....Da6 of met 23....Ld4 kunnen handhaven met 
enig voordeel voor zwart, wit kan niet op c4 slaan 
omdat dc4x een sterke vrijpion oplevert.  
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Wim Hennink - Erik in 't Groen ½ - ½ 
 

 
Stelling na 13.Pf3-g5  
 
Wit heeft Pf3-g5 gespeeld. Daarvoor sloeg zwart 
met zijn paard op a5 de witte loper op b3 van het 
bord. Zwart kan natuurlijk niet op a1 slaan 
vanwege 14.Txf6 en zwart gaat mat. Zwart 
speelde 13….Ph5 en nu speelde wit 14.axb3. Er 
zitten nu twee dreigingen in de stelling, namelijk 
15.g4 en 15.Pxb5. Met 14….Dd7! pareert zwart 
beide. Er volgde 15.Pd5. Zwart speelde 15….Ta7. 
Haalt de paardvork op b6 uit de stelling en dekt 
pion e7 zodat zwart met Dg4 de dames kan ruilen. 
Ik heb hier lang nagedacht over o.a. 16 .h3. Maar 
ik zag niet hoe ik na 16....Le5 verder moest. 1. g4 
faalt bijvoorbeeld op 17….Lg3. Uiteindelijk 16.c3 
gespeeld (Fritz beveelt 16.Pe3 aan met een 
goede stelling voor wit) en er volgde 16....Dg4 
gevolgd door dameruil en remise 5 zetten later.  

 
Ivan Deceuninck - Kees Brinkers ½ - ½ 

 
Stelling na 21.Dd1-d3  
 
Zwart heeft in de opening een pion gewonnen, 
maar dat legt voorlopig nog geen gewicht in de 
schaal. Zwart had hier met 21....g6 moeten 
voortzetten, met als mogelijk vervolg 22.Lf4 Lf5 
23.De2 Ld6 24.Lxd6 cxd6 25.cxd5 Pxd5 26.Lxf5 
Dxf5 27.Pd4 Dd7 met voordeel voor zwart. Ik 
meende dat het nog niet nodig was de 
koningsstelling te verzwakken en speelde 
21....Te8? Wit reageerde met 22.Lxb6! cxb6 
23.cxd5 Nu is goed raad duur. Zwart kan niet met 
de dame op d5 nemen vanwege 24.Dxh7 mat en 
23....cxd5? faalt op 24.Db5 met dubbele aanval 
op Te8 en Lb4. Na lang nadenken besloot ik tot 
23....Lg4 (beter was 23...Ld7) en na 24.dxc6 g6 
(nu toch maar wel) 25.h3 Lxf3 26.Dxf3 Dxf3 
27.gxf3 en het eindspel bleek nog net binnen de 
remisegrenzen.  

 
 
   Spijkenisse 2          1911 - Messemaker 1847 2       1952 4½ - 3½ 

1. Ricardo Klepke         2007 - Eduard van Dijk         2078 0  - 1 

2. Rick van der Pluijm    1935 - Arjan van der Leij      1974 1  - 0 

3. Ruud van der Beek      2001 - Wouter Schonwetter      1843 ½  - ½ 

4. Daniel Zevenhuizen     1895 - Remco Hylkema           1990 1  - 0 

5. Paul de Freytas        1960 - Henk de Kleijnen        1826 ½  - ½ 

6. Rob Kalkman            1801 - Frans Bottenberg        2042 ½  - ½ 

7. Erik in 't Groen       1831 - Wim Hennink             1919 ½  - ½ 

8. Ivan Deceuninck        1859 - Kees Brinkers           1944 ½  - ½ 

 
Eindstand 
 
    Promotieklasse        Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.  De Willige Dame 1  9  15 43  x  4  5  5  5  3½ 5½ 5½ 5  4½ 

2.  Spijkenisse 2      9  13 42½ 4  x  4½ 3  4½ 6  3  7  6  4½ 

3.  Messemaker 1847 2  9  13 42  3  3½ x  5  5  5  4  5  4½ 7 

4.  RSR Ivoren Toren 3 9  10 38½ 3  5  3  x  4  3½ 5½ 5  4  5½ 

5.  Fianchetto 1       9  10 38½ 3  3½ 3  4  x  5  4  6  4½ 5½ 

6.  Shah Mata 1        9  10 35  4½ 2  3  4½ 3  x  5  5  3½ 4½ 

7.  Moerkapelle 1      9  8  35  2½ 5  4  2½ 4  3  x  3  5  6   

8.  Sliedrecht 2       9  6  30  2½ 1  3  3  2  3  5  x  4½ 6   

9.  SO Rotterdam 2     9  5  32½ 3  2  3½ 4  3½ 4½ 3  3½ x  5½  

10. Dordrecht 2        9  0  23  3½ 3½ 1  2½ 2½ 3½ 2  2  2½ x   
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Team 3 (RSB – klasse 2B) 

 
Ronde 7    Messemaker 1847 3    -    IJsselmonde 1   6 - 2 
maandag 24 maart  2014 
 

Het was erop of eronder!  
 
Kees Vermijn 

We moesten winnen om niet te degraderen. 
Alleen al wegens het verlies van ons trouwe 
teamlid Kees Vellekoop mocht dit zeker niet 
gebeuren! Tegen het reeds gedegradeerde 
IJsselmonde 1 was dit gelukkig geen al te zware 
opgave; dat bleek wel uit de uitslag (6 -2).  
 
Ik speelde met zwart aan bord 3 tegen Marinus 
Bongers (1888) een Konings-Indische partij. Toen 
wit Pf3 - h2 speelde om op de koningsvleugel tot 
aanval te kunnen komen, kon ik mijn ontwikkeling 
snel voltooien met Pe6 - d4 en Lc8 - e6. 
Vervolgens brak ik door op de damevleugel. Met 
Ta8 - a3 viel ik zijn paard op c3 aan. Dat paard 
moest de loper op e2 verdedigen. Met een 
handigheidje probeerde wit nog materiaalverlies 
te voorkomen, maar dat was ijdele hoop. Na 20. 
Lh4 - g3, Ta3 x c3 21. Td1 x d4, Tc3 x g3 kwam ik 
een stuk voor en even later won ik zijn dame 
tegen een toren. Na nog 10 zetten kwam er een 
einde aan deze ongelijke strijd en gaf Rinus het 
op. Ik zou anders met Dg5 - c1+ zijn ongedekte 
loper op c4 hebben opgehaald, omdat hij met Tf3 
- d3 blunderde. Lc4 - f1 -om het schaak op te 
heffen- was hierdoor niet meer mogelijk.  
 
Albert-Jan Wagensveld 
Ik speelde met wit koningsgambiet en kwam er 
redelijk uit, maar zwart kreeg na een pionruil toch 
een vrijpion in het centrum die aandacht vroeg. 
Een aantal zetten gebeurde er weinig anders dan 
het herschikken van stukken op de achtergrond, 
waarbij ik stukken richtte op de zwarte 
centrumpion die de vrijpion steunde. Dat was de 
achilleshiel van de zwarte stelling. Even later 
volgde dameruil waarna inderdaad de achilles 
pion werd verschalkt en daarna ook nog de 
zwarte vrijpion. Zwart zag zich beroofd van de 
centrum pionnen en nu, met twee witte vrijpionnen 
tegen zich in het centrum, hield zwart het voor 
gezien en gaf op. 1-0  
 
Jammer dat Liam aan bord 1 niet gewonnen 
heeft, maar de tegenstander was sterk. Ook bord 
twee had te veel tegenstand en dat zegt ook wel 
iets. Het naar beneden opschuiven van het team 
heeft overigens wel in het voordeel gewerkt, 
gezien de fraaie 6-2 zege van Messemaker-3, 
waardoor degradatie werd voorkomen.  
 
Bas Luiten 

Ik speelde met zwart, waarbij mijn tegenstander 
en ik kozen voor de klassieke Italiaanse opening. 
Ik koos hier echter voor enkele passieve zetten, 
maar doordat mijn tegenstander enkele stukken 
afruilde, bleef de stelling mooi in evenwicht. 
Vervolgens kon ik wat dreiging creëren, waardoor 
het in eerste instantie leek dat ik een pion kon 
winnen. Als compensatie kreeg mijn tegenstander 
echter een ijzersterk paard op e6, wat mijn hele 
achterste linie lam legde. Als antwoord op e6 heb 
ik een heel uur nagedacht voor het vervolg, 
waarbij ik na een uur nog vol twijfels zat, want er 
waren tal van mogelijkheden voor wit. Uiteindelijk 
bleek thuis dat ik voor de juiste oplossing had 
gekozen. In het vervolg verzuimde wit echter met 
zijn paard op e6 een pion terug te winnen, 
daarvoor in de plaats speelde hij zijn paard 
passief terug naar g5. Dit gaf mij tijd en ruimte om 
mijn stelling te reorganiseren en met een schaak 
haalde ik de dames en van beide een toren uit het 
spel en niet veel later de paarden. Er resteerde 
een eindspel met voor beide een toren en voor mij 
5 pionnen en voor mijn tegenstander 4 pionnen. 
Door de slechts weinig resterende tijd heb ik 
enkele kansjes gemist om het eindspel met een 
pion meer sneller af te maken, maar heeft ook 
mijn tegenstander zelfs nog een kans op remise 
gemist. Uiteindelijk heb ik het eindspel uit kunnen 
spelen en weer een mooie overwinning behaald.  
 
Bert Vlot 
Het werd een Franse opening, die mijn 
tegenstander onbekend was, zoals hij na afloop 
vertelde. Hij speelde de opening nogal onhandig, 
zodat ik al na 16 zetten een kwaliteit en twee 
pionnen voor kwam te staan. Ik grabbelde nog 
enkele pionnen erbij en mijn tegenstander gaf op 
de 27e zet op. Niet echt een imponerende partij.  
 
Liam Vrolijk 
Ik speelde als invaller op bord 1 waarbij de Franse 
doorschuifvariant op het bord kwam. Ik speelde 
na: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4. c3 Pc6 5.Pf3 Db6 
6. a3 c4. Na allebei gerokeerd (ik lang, 
tegenstander kort) te hebben zette mijn 
tegenstander alle stukken op de damevleugel. 
Daardoor kon hij b3 doen en kwam de b-lijn open. 
Daarna kon hij zelf c4 doen en kwam zijn paard 
op c4 te staan. Nadat ik probeerde terug in de 
wedstrijd te komen kwam mijn tegenstander met 
z'n a-pion opstormen. Toen hij a6 deed speelde ik 
b6 en kon hij met z'n paard mooi offeren op b6. 
Daarna kon hij met z'n pion verder lopen, a7 
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a8=D. 1-0 maar niet gedegradeerd! Ik vond het 
erg leuk om in te vallen en zou het graag nog wel 
een keer willen doen!  
 
Henk van der Wösten 
Met wit speelde ik tegen Steef Bergakker. Het 
werd een Franse partij met op de derde zet van 
wit: Pd2. Op zet 7 week zwart af van de theorie en 
speelde i.p.v. Db6 Dc7. De strijd speelde zich 
lange tijd op de damevleugel af. Wit had enig 
initiatief, maar de stand bleef aardig in evenwicht. 
Toen zwart een gedekte vrijpion op c4 kreeg en 
wit op b4 verplaatste ik het spel naar de 

koningsvleugel. Ik kreeg de open g-lijn in bezit, 
maar was zo onverstandig om de zware stukken 
(2 toren + dame) te ruilen. Jammer, want volgens 
Fritz kon ik op de 34e zet met b5 zwart ernstig in 
verlegenheid brengen. Ik had dit overwogen, maar 
dacht deze pion te verliezen, wat echter niet het 
geval zou zijn. In tegendeel zelfs. Na de afruil van 
de zware stukken had ik op de damevleugel 
enkele zwakten, die mijn tegenstander goed 
benutte. Ondanks drie lichte stukken kwam ik in 
zetdwang, ver de eerste pion en daarna de 
tweede. Einde verhaal dus. Gelukkig won ons 
team.  

 

   Messemaker 1847 3     - IJsselmonde 1       6 - 2 

1. Liam Vrolijk          - Iroy Ockeloen       0 - 1 

2. Henk van der Wösten   - Steef Bergakker     0 - 1 

3. Kees Vermijn          - Rinus Bongers       1 - 0 

4. Diko Kalkdijk         - Hans Kleinloog      1 - 0 

5. Bas Luiten            - Cock Louwerens      1 - 0 

6. Albert-Jan Wagensveld - Wil Toet            1 - 0 

7. Bert Vlot             - Kevin van Gils      1 - 0 

8. Eelko de Groot        - Willem Overdijk     1 - 0 

 

Eindstand 
 
   Klasse 2B         N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Sliedrecht 3      7  12 35  x  4  4  7  5  5  5  5   

2. Spijkenisse 3     7  11 38½ 4  x  5½ 6  3½ 7  6  6½  

3. Overschie 2       7  10 33½ 4  2½ x  4½ 4  7  5½ 6 

4. Shah Mata 2       7  7  26  1  2  3½ x  4½ 5  6  4 

5. Messemaker 1847 3 7  6  26½ 3  4½ 4  3½ x  4  1½ 6 

6. Hoeksche Waard 1  7  5  22½ 3  1  1  3  4  x  6  4½  

7. De Willige Dame 2 7  4  23  3  2  2½ 2  6½ 2  x  5   

8. IJsselmonde 1     7  1  19  3  1½ 2  4  2  3½ 3  x   

 

Team 4 (RSB – klasse 3C) 

 
Ronde 7  SOF/DZP 2  -  Messemaker 1847 4  5 - 3 
woensdag  2 april 2014 
 

Na verlies op SOF/DZP 2 is degradatie van Messemaker 4 nu dus een feit  
Adrie Oosterhof 
Die verre reizen naar de Zeeuwse eilanden doen 
ons geen goed. Vorig jaar al dik verloren. Nu iets 
minder nl met 5-3 waarbij opgemerkt moet worden 
dat wij met 7 spelers aantraden.  
 
De voortekenen waren er al……..slechts 7 
spelers, veel heen en weer gebel voor een 8e 
speler, verre reis, net op tijd, een teamgenoot die 
zijn gsm kwijt was. De speellokatie was echter 
prima. In het middenspel verloor ik door een 
oplettenheid een pion en later nog een. Hierdoor 
kon de tegenstander zijn pionnen voor voren 
sturen. Ik kon nog lang verdedigen maar moest 
helaas nadat 1 van zijn pionnen was 
gepromoveerd, opgeven.  
 

Chris Kraaijeveld 
Aan bord 5 had ik met wit een zware dobber aan 
mijn tegenstander. Een geïsoleerde centrumpion 
was niet meer te verdedigen; eén pion achter, een 
tweede volgde. Einde oefening zou je zeggen en 
dat dacht ik ook. Toen ik in het eindspel echt 
helemaal verloren stond, was zwart iets te gretig 
en stond ik plotseling pat... Een remise met geluk 
dus.  
 
Wibo Bourguignon 
Winnen was meer dan anders noodzakelijk. 
Alleen dan zouden we zeker zijn van handhaving. 
Dus aanvallen was het devies. Mijn tegenstander 
speelde met zwart Frans, een solide opening die 
niet direct aanknopingspunten biedt om op winst 
te spelen. Om toch winstkansen te creëren 
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speelde ik de h- en g-pion voor mijn gerokeerde 
koning op. Een gewaagde onderneming die dus 
helaas niet goed uitpakte. Volgens Fritz was het 
plan goed, maar had ik twee zetten later ook f4 
moeten spelen. Maar dat deed ik niet en later was 
ook niet meer mogelijk.  

Het gevolg was dat ik erg gedrongen kwam te 
staan en de pion op f2 de samenwerking 
blokkeerde in mijn stelling. Mijn tegenstander 
buitte dit goed uit met een paar mooie 
paardzetten. Mijn stelling viel in duigen. 0-1.  
 
Eduard Dame 
Geen cola-light in Oude-Tonge! Dat was een 
onverwachte tegenslag, net als de absentie van 
Hans die de degradatiewedstrijd tegen 
schaakclub Oost-Flakkee glad vergeten was. Met 

een 1-0 achterstand probeerde iedereen er nog 
het beste van te maken. Met zwart koos ik voor de 
Russische opening, maar anders dan in de echte 
wereld leidde niet tot al te grote spanningen. Ik 
speelde goed, had meer initiatief dan mijn 
onverstoorde tegenstander die - naar het bleek - 
studie deed naar zijn eigen speeltempo. Na iedere 
10 zetten werd op de achterkant van het 
notatieformulier de verbruikte speeltijd van hem 
en ook die van mij genoteerd. Grappig, want hij 
vergat tweemaal zijn klok in te drukken. Om een 
lang verhaal kort te maken; ik had geen idee hoe 
ik van mijn tegenstander zou kunnen winnen en 
eerlijk gezegd hoe hij van mij zou kunnen winnen. 
Er resteerde dus maar een oplossing:remise. De 
zwarte wolken boven de vele andere borden 
waren zich voor Messemaker toen al het samen 
pakken. 

   SOF/DZP 2            - Messemaker 1847 4  5 - 3 

1. Cesar van Prooijen   - NO                 1 - 0R 

2. Leon Struik          - Eelko de Groot     1 - 0 

3. Louis Bengsch        - Wibo Bourguignon   1 - 0 

4. Daniel Mulder        - Bernard Evengroen  0 - 1 

5. Ronald Groenendijk   - Chris Kraaijeveld  ½ - ½ 

6. Gerard van der Velde - Eduard Dame        ½ - ½ 

7. Dennis Kase          - Adrie Oosterhof    1 - 0 

8. Paul Kasel           - Ronald Bode        0 - 1 

 

Eindstand 
   Klasse 3C         N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Dordrecht 4       7  10 34  x  4½ 5½ 5  7½ 2½ 3½ 5½  

2. Ashtapada 1       7  8  29  3½ x  4½ 3  4  4½ 5½ 4   

3. De Penning 1      7  7  30½ 2½ 3½ x  5  4  6½ 5½ 3½ 

4. Spijkenisse 4     7  7  28  3  5  3  x  4  3½ 5  4½ 

5. Ontspanning 1     7  7  26  ½  4  4  4  x  4½ 6  3 

6. Fianchetto 3      7  6  27½ 5½ 3½ 1½ 4½ 3½ x  3½ 5½  

7. SOF/DZP 2         7  6  24  4½ 2½ 2½ 3  2  4½ x  5   

8. Messemaker 1847 4 7  5  25  2½ 4  4½ 3½ 5  2½ 3  

Team 5 (RSB – klasse 3B)  
 
Ronde 7  RSR Ivoren Toren 5  -  Messemaker 1847 5   3 - 5 
vrijdag 28 maart 2014 

 

Vierde overwinning op rij voor het Messemaker-jeugdteam 
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Na een prachtige slotronde staat het jeugdteam 
op een derde plaats! Proficiat KANJERS. 
Gisteren is ook de laatste ronde van Het Houten 

Paard 1 tegen Moerkapelle 2 gespeeld, de uitslag 
is 2½ - 5½ geworden, dus Moerkapelle 2 is 
kampioen van klasse 3B. Van Harte Gefeliciteerd.  

 
Ab Scheel  
  

   RSR Ivoren Toren 5     1646 - Messemaker 1847 5      1364 3  - 5 

1. Wil Sparreboom         1891 - Liam Vrolijk           1430 0  - 1 

2. John Ruitenberg        1876 - Bernard Evengroen      1713 0  - 1 

3. Rob van der Lee        1751 - Mohammed Moussane      1413 0  - 1 

4. Emilian de Kievit      1564 - Jasper van Wijhe       1420 ½  - ½ 

5. Mischa van Vlaardingen 1532 - Matthijs Borst         1175 0  - 1 

6. Leon Cornelissen       1595 - Jelle Hondelink        1356 1  - 0 

7. Shakir Salih           1574 - Steven Fleuren         1268 ½  - ½ 

8. Jeffrey Ouwersloot     1386 - Ida Hondelink          1140 1  - 0 

 

Eindstand 
 

   Klasse 3B          N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Moerkapelle 2      7  13 36½ 4  x  6½ 4½ 5½ 5  5  6   

2. HZP Schiedam 2     7  13 36  x  4  5  4½ 5½ 7  5  5   

3. Messemaker 1847 5  7  9  30½ 3  1½ x  5½ 5  4  5  6½ 

4. De IJssel 2        7  8  34  3½ 3½ 2½ x  5  6  7½ 6 

5. Het Houten Paard 1 7  5  26  2½ 2½ 3  3  x  4  4½ 6½ 

6. 3-Torens 3         7  4  24  1  3  4  2  4  x  3  7   

7. RSR Ivoren Toren 5 7  2  20  3  3  3  ½  3½ 5  x  2   

8. WSV 3              7  2  17  3  2  1½ 2  1½ 1  6  x   
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Interne competities - eindstanden

Eindstand interne competitie 
        
Nr   Naam      Groep  Punten Waarde Gesp Gew Rem Verl Perc. 
 
1 Erik Hennink   A* 2206,8 100 27 16 11 0 80 

2 Arjan van der Leij   A  2019,5 99 20 12 5 3 73 
3 Jan Evengroen   A  1846,7 98 20 12 4 4 70 
4 Erich Karstan   A  1778,5 97 13 3 10 0 62 
5 Ben van Geffen   A  1676 96 23 8 11 4 59 
6 Arjan Hennink   A  1580,5 95 23 6 11 6 50 
7 Kees Brinkers   A  1555,8 94 16 8 2 6 56 
8 Bas Luiten   B* 1542,5 93 19 7 6 6 53 
9 Wibo Bourguignon   B  1497,8 92 18 10 1 7 58 
10 Leslie Tjoo   B  1480,7 91 22 10 4 8 55 
11 Diko Kalkdijk   A  1428 90 25 13 3 9 58 
12 Pieter Hörchner   B  1420,8 89 16 9 3 4 66 
13 Henk van der Wösten   B  1390,3 88 21 8 5 8 50 
14 Bert Vlot    B  1376,5 87 16 8 0 8 50 
15 Wim Hennink   A  1346,8 86 15 6 4 5 53 
16 Peter Ypma   A  1344,8 85 7 5 2 0 86 
17 Eelko de Groot   B  1325 84 11 7 0 4 64 
18 Henk de Kleijnen   A  1318,3 83 16 6 4 6 50 
19 Hans Krol   B  1283,5 82 20 7 5 8 48 
20 Ton Hortensius   B  1279,5 81 21 8 5 8 50 
21 Kees Vermijn   B  1244,7 80 13 5 1 7 42 
22 Ronald Bode   C* 1221,7 79 25 11 2 12 48 
23 Edgar Reibel   C  1212 78 22 11 2 9 55 
24 Albert-Jan Wagensveld  B  1194 77 20 9 2 9 50 
25 Jasper van Wijhe   C  1131,7 76 19 7 3 9 45 
26 Ab Scheel   B  1127,5 75 21 7 4 10 43 
27 Kees van Wensveen  C  1125 74 27 14 0 13 52 
28 Eduard van Dijk   A  1069,8 73 7 4 1 2 64 
29 Hans van Offeren   C  1021,5 72 15 5 2 8 40 
30 Chris Kraaijeveld   B  993,3 71 10 5 1 4 55 
31 Frans Bottenberg   A  894,7 70 6 2 4 0 67 
32 Bob Beker   C  851 69 24 8 2 14 38 
33 Adrie Oosterhof   C  827,8 68 22 4 5 13 30 
34 Theo Haerkens   C  811 67 28 10 1 17 38 
35 Wouter Schönwetter  B  809 66 5 3 0 2 60 
36 Remco Hylkema   A  755 65 4 2 0 2 50 
37 Ruud van Noord   B 692,2 64 5 2 1 2 50 
38 Guido Royakkers   A  622,5 63 5 3 2 0 80 
39 Wil Woudenberg   C  552 62 5 1 0 4 20 
40 Max de Bruin   C  545 61 8 3 0 5 38 
41 Bart van Putten   A  492 60 3 3 0 0 100 
42 Eduard Dame   C  452,3 59   0 0 0   
43 Jan Cheung   A  422 58 1 1 0 0 100 
44 Theo Huijzer   B  408,5 57 1 0 0 1 0 
45 Huub Huijten   C  362 56 24 2 0 22 8 
46 Robin Snel   C  310 55 25 1 1 23 6 

Beker competitie 
 

Voorronde                        
                                                     snelschaken                                          
1       Bode, Ronald    -  Tjoo, Leslie     0 - 1 
2       Luiten, Bas     -  Scheel, Ab        ½ - ½      1 - 1 Bas door na loting 
                                         
1e ronde                                                        
A       Hylkema, Remco        -  Ypma, Peter          0 - 1 
B       Tjoo, Leslie           -  Hennink, Arjan      ½ - ½ Arjan door na snelschaken 
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C       Luiten, Bas            -  Geffen, Ben van     ½ - ½ Ben door na snelschaken 
D       Hennink, Erik         -  Kleijnen, Henk de   1 - 0 
                                         
Halve finale                     
 A       Ypma, Peter          - Hennink, Arjan        1 - 0 
 B       Geffen, Ben van       - Hennink, Erik         ½ - ½ Erik door na loting 
 
Finale                   
A        Ypma, Peter           - Hennink, Erik         1 - 0 Peter bekerkampioen! 

Snelschaak competitie 
 
Eindstand na ronde 4 

 

Naam                    Groep  #Ronden  #Punten 

Royakkers, Guido        A       3       6 (barrage Guido – Jan 2½ -1½) 

Evengroen, Jan          A       3       6 

Hennink, Erik           A       3       8 

Karstan, Erich          A       4       10 

Hennink, Arjan          A       4       11 

Leij, Arjan van der     A       4       12 

Kleijnen, Henk de       A       3       14 

Evengroen, Henk-Jan     A       1       2,5 

Ypma, Peter             A       1       2,5 

Putten, Bart van        A       1       8 

Vrolijk, Olivier        A       1       8 

                         

Naam                    Groep  #Ronden  #Punten 

Hortensius, Ton         B       4       6 

Wagensveld, Albert-Jan  B       4       10,5 

Tjoo, Leslie            B       3       10,5 

Scheel, Ab              B       4       14 

Kalkdijk, Diko          B       3       14 

Bourguignon, Wibo       B       4       14,5 

Noord, Ruud van         B       3       14,5 

Vlot, Bert              B       3       15,5 

Kraaijenveld, Chris     B       3       19 

Vrolijk, Liam           B       2       3 

Schönwetter, Wouter     B       2       6 

Wösten, Henk van der    B       2       9 

Groot, Eelko de         B       2       11,5 

Moussane, Mohammed      B       1       1 

Evengroen, Bernhard     B       1       2 

Vermijn, Kees           B       1       2 

Luiten, Bas             B       1       3 

Zuurmond, Arjen         B       1       3 

                         

Naam                    Groep  #Ronden  #Punten 

Oosterhof, Adrie        C       4       5 

Wijhe, Jasper van       C       4       5,5 

Bode, Ronald            C       4       13 

Wensveen, Kees van      C       3       13 

Haerkens, Theo          C       3       14 

Beker, Bob              C       4       20,5 

Snel, Robin             C       4       23 

Dame, Eduard            C       2       1 

Offeren, Hans van       C       2       5,5 

Zuurmond, Derek         C       1       3 

Woudenberg, Wil         C       1       5 

Bruin, Max de           C       1       6 



Messemaker Aan Zet nummer 120                                                                               juli  2014 
       

 
 

 

20 

Solingen 2014 
 
Zaterdagmorgen vertrok een kleine groep 
enthousiaste schakers in alle vroegte naar 
Solingen. Om 7.30 verzamelen en 
gewoontegetrouw leek ik de laatste te zijn, maar 
Robin Snel was er nog niet. Het leek alsof Robin 
thuis moest worden opgepikt, maar een kleine 10 
minuten te laat kwam Robin toch aangelopen. In 
het tijdschema was wel rekening gehouden met 
vertraging dus problemen leverde dat niet op.  De 
rit verliep tot Zevenaar, waar Wil ons al stond op 
te wachten, voorspoedig en hier genoten we van 
een drankje met wat lekkers. Opvallend was dat 
de jongste van het gezelschap, Mohammed, twee 
broodje kaas bestelde en daarmee het meest 
gezond at. Als zijn prestaties in het toernooi 
verband houden met deze gezonde maaltijd dan 
kan ik dat iedereen zo’n maaltijd ten stelligste 
aanraden! 
 
Zoals verwacht was er in Duitsland toch nog wel 
enig oponthoud en op een gegeven moment 
moest er flink geremd worden (ik was er zelf ruim 
op tijd bij, maar naast me hoorde ik de banden 
van een auto flink piepen). Na aankomst kregen 
we van diverse kanten de felicitaties van onze 
vrienden uit Duitsland voor de overwinning van 
‘onze’ jongens in Brazilie. Inmiddels weten we dat 
Duitsland er ook wat van kan, benieuwd waar dat 
gaat eindigen. 
 
De speelzaal was gelegen in een mooi bosrijk 
gebied, zoals Solingen er vele rijk is. Zoals we 
van hen gewend zijn was de zorg voor de 
innerlijke mens weer uitstekend verzorgd en zo 
konden een tijd later goed gevuld aan het toernooi 
beginnen. Maar niet nadat het toernooi was 
geopend door de voorzitter van Solingen ’28 
Robert Jenusch en nog was gememoreerd dat 
speciaal voor ons de oranje gordijnen waren 
aangeschaft. 
 
Qua deelnemer aantal viel het toernooi wat tegen, 
waardoor bij voorbaat duidelijk was dat spelers 
van Messemaker af en toe wel tegen elkaar 
zouden moeten spelen. Kijkend naar de 
deelnemers ko ook worden voorspeld dat het 
toernooi wel zou worden gedomineerd door twee 
spelers met een rating van rond de 2500 
(waarvan in ieder geval één ook wel in 
Nederlandse toernooien te bewonderen is). 
In de eerste ronde zorgde Mohammed direct voor 
een verrassing door van een veel hoger 
geplaatste speler te winnen. Dit was geen 
toevalstreffer, want hij veegde de vloer aan met 
de ene speler na de andere. De tweede ronde 
kende Kees Brinkers een persoonlijk hoogtepunt 
door de rus Orlov (2503) op remise te houden. Dit 

niveau wist Kees helaas niet vast te houden.  Het 
hoogtepunt zoals de meesten dat wel hebben 
ervaren was mijn partij tegen Ingemasz, een 
speler met een rating van 2316 en nummer drie 
op rating, die ik wist te verslaan, waardoor ik na 
drie ronden samen met Zaitsev (2489) aan kop 
stond. Kenmerkend was dat hier een extreem 
tijdnoodduel aan te pas kwam, waarbij ik mat 
zette (met koning en dame tegen koning) met nog 
1 seconde op de klok, terwijl mijn tegenstander er 
nog twee had. Dit ontlokte Kees de opmerking 
“hoe doe je dat toch elke keer”. Tsja, kennelijk 
weet ik ergens toch precies hoe ver ik kan gaan, 
want het gaat inderdaad vaak net goed. Niet over 
nadenken maar en gewoon blijven doen! De 
volgende ronde kreeg ik schaakles van Zaitsev. 
De partij duurde even, maar op het eind stond ik 
naast een pion achter praktisch pat. Zaitsev leek 
enigszins verbaasd dat ik al opgaf, maar volgens 
mij was het een goed moment. En Mohammed 
kwam gewoon weer langszij (ook 3 uit 4)! 
Na zes ronden had ook Mohammed een keer 
schaakles gehad van Zaitsev, had ik tussentijds 
ook nog verloren van Orlov, maar hadden we wel 
4 uit 6, net als Leslie Tjoo, die uit het achterveld 
was opgeklommen. Mohammed wist de laatste 
ronde knap te winnen van Kees en ik won met wat 
meer moeite van Leslie. 
 
Fraai was vervolgens dat de nummers 1, 2 en 3 in 
de eindstand prijs hadden, net als de nummers 5 
en 6 (beiden ratingprijs), maar de nummer vier 
niet! U raadt waarschijnlijk al dat ik die nummer 
vier was. Wakker lag ik er niet van, maar het moet 
gezegd worden dat de nummer drie (Ingemasz) 
niet mocht klagen: verlies tegen mij, niet gespeeld 
tegen Orlov en in de laatste ronde snel remise 
tegen Zaitsev, die daarmee zijn eerste plaats 
veilig stelde. Een eervolle vermelding voor 
Mohammed die met 5 uit 7 dik verdiend de rating 
prijs tot 1750 in de wacht sleepte, met deze score 
gelijk eindigend met de winnaar van de rating prijs 
tot 2000 en met mij. 
 
Tot zover het schaken. Na afloop gingen we nog 
gezellig uit eten op een gezellig plein, voor de 
sportievelingen onder ons op loopafstand, voor de 
anderen met de auto. Voordat het eten er was 
betrok het weer, maar ook binnen was het 
uitstekend toeven. Complimenten voor de 
bediening, ondanks dat volgens mij iedereen iets 
anders had besteld was het eten er vlot en 
smaakte het bovendien uitstekend. Tijdens de 
koffie/thee na afloop heb ik onze schaakvrienden 
bedankt voor de organisatie en de goede zorgen. 
Kort daarna namen we afscheid en konden we de 
terugreis aanvaarden. Hiervoor moesten we nog 
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wel teruglopen. Waar dit heen vooral omlaag was, 
was de terugwandeling dus met name omhoog. 
Een pittige oefening voor de vader van 
Mohammed, maar ook hij heeft het gered en kon 
daarna in de auto bijkomen! 
 
Afgezien van enig oponthoud bij Utrecht vanwege 
wegwerkzaamheden verliep de terugreis zonder 
problemen en zo kwamen we kort na twaalven in 
Gouda aan. 

De tijd ontbreekt tijdens zo’n dag om uitgebreid 
over de toekomst te praten, maar er is wel 
gesproken over de optie dat men volgend jaar met 
een groep gaat deelnemen aan ons OK Gouda 
begin september en zondag met een aantal 
Messemaker leden een uitstapje gaat maken.  We 
hebbeen het met zijn allen in Solingen goed naar 
onze zin gehad. In beperkte kring is er zeker de 
animo voor zo’n zondag. 

 
Arjan van der Leij 
 
 

Eindstand 
 
Place Name                    Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Wins  

 

 1-2  Zaitsev, Mikhail              2489     6      34.0    24.5    5  

      Orlov, Andrey                 2503     6      30.5    21.0    5  

  3   Jesse, Ingemazs               2316     5.5    28.0    19.0    5  

 4-6  van der Leij, Arjan           2028     5      31.0    23.0    5  

      Lemaic, Mile                  1934     5      28.0    19.0    5  

      Moussane, Mohammed            1510     5      27.0    18.0    5  

 7-8  Maes, Valery                  2157     4.5    31.5    22.0    4  

      Deutsch, Matthias Georg       1537     4.5    26.0    18.0    4  

9-13  Speck, Stefan                 2013     4      30.5    22.0    3  

      Schönfelder, Felix            1859     4      28.0    20.5    4  

      Jenusch, Robert               1964     4      22.5    15.5    4  

      Tjoo, Leslie                  1764     4      21.5    15.5    4  

      Vranidis, Athanassios         1890     4      21.0    16.0    3  

14-21 Brinkers, Kees                1949     3.5    30.0    22.0    3  

      Reif, Frank                   1860     3.5    26.5    18.5    3  

      Skiber, Friedel               1737     3.5    24.0    18.5    3  

      Martino-Groß, Peter           2107     3.5    23.0    17.0    2  

      Beyer, Fabian                 1963     3.5    23.0    17.0    2  

      Sofian, Righi                 1203     3.5    22.0    16.5    2  

      van der Woesten, Henk         1792     3.5    22.0    15.0    3  

      Rist, Kurt                    1709     3.5    21.5    15.5    3  

22-26 Hanke, Stefan                 1981     3      27.0    20.0    3  

      Iov, Dimitri                  1898     3      24.5    17.5    2  

      Düxmann, Marcel               1944     3      22.5    16.5    3  

      Lange, Christian              1577     3      22.0    16.5    3  

      Hermes, Frank                 1784     3      21.5    14.5    2  

27-30 Malkeit, Markus               1625     2.5    24.5    17.5    1  

      Steinheuer, Torsten           1605     2.5    23.5    17.0    1  

      Thomas, Hans-Gerd             1618     2.5    22.5    16.5    1  

      Hammermeister, Udo            1687     2.5    17.0    12.5    2  

 31   Müller, Werner                1673     2      20.5    16.0    1  

 32   Woudenberg, Wil               1361     1.5    23.0    17.0    0  

 33   Snel, Robin                   946      1      21.0    15.5    0  
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RSB Senioren 2014 
 
Op zaterdag 24 mei 2014 organiseerde Simon 
van der Beek alweer voor de twintigste keer in 
successie het Open Seniorenkampioenschap van 
de Rotterdamse Schaakbond. Hij had assistentie 
van echtgenote en zoon en een handvol 
vrijwilligers, die allen geweldig werk verrichtten! 
De locatie was voor de tweede maal het prachtige 
“De Boekenberg” in Spijkenisse. Er waren in 
totaal 60 schakers op afgekomen, die verdeeld 
waren – naar leeftijd en speelsterkte – over drie 
groepen: 60+ 1, 60+ 2 en 50+. Die laatste groep 
wordt ook wel gekscherend “de korte 
broekengroep” genoemd. 
 
In 2013 had ik de titel in 60+ 1 behaald en ik was 
vooraf niet zo zeer van plan dit jaar weer mee te 
doen, totdat op de slotavond van de RSB 
promotieklasse Simon van der Beek mij 
persoonlijk vroeg of ik weer meespeelde. Ik heb 
toen “ja” gezegd en toen zat ik er dus aan vast. 
Niet érg natuurlijk, maar nu moest ik mijn titel 
verdedigen en dat is niet zo eenvoudig! 
 
Enfin, op zaterdagochtend 24 mei vroeg op en 
richting Spijkenisse, waar om ongeveer 10 uur de 
eerste ronde gepland stond van in totaal zeven 
ronden, met 25 minuten bedenktijd per speler per 
partij. Best een zware opgave, maar ook heel 
leuk! 
 
In ronde 1 trof ik met wit Arie de Jong (1743), 
vaak een lastige tegenstander. Ik won een stuk 
tegen een pion, maar speelde slapjes door en 
moest veel later mijn stuk weer inleveren. De 
volgende stelling ontstond: 
 
Ben van Geffen – Arie de Jong 
 

 
 
Zwart speelde  
1….. Kg6? ,  
waarop wit toesloeg met  
2.Da6!  

Er volgde  
2…..De6 3.Kb7!?  
(hier won 3.Dxe6 ook omdat de witte Koning via 
b6 in het kwadrant van de zwarte e-pion komt) 
3…..h5 4.gxh5+ Kxh5 5.Dxe6 fxe6  
6.a5 e5 7.a6  
en wit won.  
 
 
Ronde 2, met zwart tegen Henk Timmermans 
(1782). Er kwam een ongeveer gelijke stelling op 
het bord: 
 
Henk Timmermans - Ben van Geffen 
 

 
 
Wit kan het beste 1.Td3 spelen, gevolgd door 
2.Kc2. 
Er volgde:  
1.g4!? e2!?  
(ik zag een truc)  
2.Td3 Ph4!?  
(nu moet wit 3.Pe1 spelen)  
3.g5+? Kf5! 
4.Pxh4+ Ke4!!  
en wit moest opgeven! Hij vertelde me dat hij zich 
wel “gepiepeld” voelde…. 
 
Ronde 3, met wit tegen oud-kampioen Jan 
Seeleman (1931). In een niet zo sensationele 
partij (Twee Paardenspel in de Nahand) bood ik 
na zo’n 20 zetten remise aan, wat geaccepteerd 
werd. 
 
Pauze en een heerlijke lunch in de Boekenberg. 
 
Ronde 4, met zwart tegen vijfvoudig oud-
kampioen Jaap Staal (2096). Een spannende 
partij: 
 
Jaap Staal – Ben van Geffen 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.g3 c5  
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4.Lg2 cxd4 5.Pxd4 Pc6  
6.Pxc6 bxc6 7.e4 d5  
8.0-0 Le7 9.Pc3 0-0 
10.exd5 cxd5 11.Lf4 
(Als zwart hier 11….. Ld6 of 11….. La6 doet, staat 
hij heel goed, ik speelde echter het 
provocerende….)  
11….. Pd7?! 12.Pxd5! exd5  
13.Lxd5?  
Na 13.Dxd5! was ik 13….. Pb6 van plan, maar 
dan krijgt wit na dameruil en slaan op a8, gevolgd 
door Tfd1 een veelbelovend eindspel  
13….. La6! 14.Lxa8 Lxf1!  
(Wat nu? Na 15.Dxf1 kan wit niet meer op d7 
slaan, terwijl na 15.Kxf1 Dxa8 komt met de 
vervelende dreiging Dh1+)  
15.Le4 La6  
Zwart heeft groot voordeel.  
16.c4 Pf6 17.Ld3 Dd7 18.Lf1 Dc6!  
19.f3 Td8 20.De2 Lc5+  
21.Kg2 Te8 22.Dd3 h6  
23.a3 Pg4 24.b4!?  
Oef! De loper op c5 staat in en er dreigt eventueel 
b4-b5. Wat te doen in deze stelling? 
 

 
 
Er volgde:  
24….. Pe3+!?  
24….. Lb7! was nog sterker 
25.Kg1?!  
Op 25.Lxe3 komt 25…..Txe3 en f3 hangt  
25….. Lxc4!! 
Zwart gaf zich gewonnen. Er zou nog kunnen 
volgen: 26.Db1 Dxf3 27.bxc5 Ld5 28.Lxe3 
Dxe3++ 
 
 
Met 3,5 uit 4 stond ik er goed voor. In ronde 5 
wachtte nog een oud-kampioen: Symon Algera 
(2002). Hij had 4 uit 4! Ik speelde met wit. Het liep 
niet lekker in een soort onregelmatige Caro-Kann 
/ Franse partij. Ik bood op een gegeven moment 
remise aan en hij sloeg het aanbod af! Ik verloor 
een pion en we bereikten de volgende positie: 
 
 

Ben van Geffen – Symon Algera 
 

 
 
De stelling is nog lang niet duidelijk, maar zwart 
heeft een pluspion. Er volgde: 
1.Ke2?!  
1.Tc2 was veel beter, maar ik wilde een vorkje 
dreigen 
1….. Pa4?? 
(Verbijsterend! Als het paard gewoon teruggaat 
naar e4 staat zwart uitstekend. Was hij bang voor 
2. Tc2 met matdreiging misschien?  
2.b4!  
Sluit de toren in, maar zwart kan nog 
ontsnappen…. 
2….. Tb5??  
2….. Pc3+! 3.Kd3 Ta3! 4.Pc2 Tb3 houdt nog 
remise, maar dat zagen we beiden niet 
3. Pxb5 axb5 4. Kd3 h6 5.Tc2  
en ondanks dat hem erg weinig tijd restte, won wit 
het eindspel. Ongelofelijk. 
 
Ronde 6. Ik stond alleen bovenaan en ik mocht 
met zwart tegen Paul Wilhelm (1807). 
Er kwam een onduidelijke Ben-Oni op het bord. 
Op zet 17 zag ik een kansrijk schijnoffer over het 
hoofd en op zet 19 verloor ik plotseling mijn pion 
op a6. En tegelijkertijd bood mijn opponent remise 
aan! Ik moest kiezen: of een slechte stelling 
doorspelen, of opnieuw het schijnoffer spelen (wat 
nu minder kansrijk was) of de remise aannemen. 
Dat laatste leek me het verstandigst. Even later 
bleken mijn beide concurrenten tegen elkaar 
remise gespeeld te hebben, zodat ik met ingang 
van de zevende en laatste ronde met 5 uit 6 een 
halfje voorstond op de volgers…. 
 
Ronde 7. Wit tegen mijn schaakvriend Peter 
Holscher (1999), die alleen bij winst nog een kans 
had op de titel. Aan remise had hij niets en ik was 
bij winst zeker van het kampioenschap. Het werd 
een Winawer, met ….Dd7 en ….b6 van zwart. Na 
24.Lc1 stond wit misschien een tikkeltje beter. De 
stelling: 
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Ben van Geffen – Peter Holscher 
 

 
 
Zwart speelde  
24…..Pb4??  
en na  
25.Txc8! Pxd3? 26.Dxd3 Txc8 27.Lxa3  
stond wit een stuk voor. Hij had weinig moeite om 
het volle punt binnen te halen. 

 
Voor de derde keer in totaal was ik 
Seniorenkampioen 60+ van de RSB! 
Natuurlijk heeft het hier en daar meegezeten, dat 
moge duidelijk zijn. Toch mag ik tevreden zijn 
over mijn spel en zeker over het benutten van 
mijn kansen! 
 
De eindstand bovenaan: 
 
1. Ben van Geffen             6   uit 7 (TPR 2218) 
2. Jan Seeleman               5,5 
3. Bart de Glopper             5 
4. Peter Holscher              4,5 
5. Symon Algera               4,5 
6. Pim Kleinjan                  4,5 
7. Hans van Calmthout     4,5 
 
Clubgenoot Hans Krol scoorde verdienstelijk 3,5  
uit 7 (TPR 1737). 
 
Tot een volgende keer. 

 
Ben van Geffen. 
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Combinatierubriek 
 
 
Ter inleiding 
 
Ook dit maal was de oogst aan combinaties van 
mijn medeleden  (afdeling A ) wel erg schraal 
ondanks de oproep van onze secretaris. Alleen 
van Eelko de Groot ontving ik 2 stellingen. Laten 
we het maar houden op een zekere 
schaakmoeheid na een lang en uitputtend 
schaakseizoen. 
In afdeling B krijgt iedere Messemaker de kans  
zijn speelsterkte te bepalen. Dat kan een 
leerzame vergelijking opleveren met zijn prestatie 

uit de interne competitie van het afgelopen 
seizoen.  
Wie deze moeite neemt, krijgt als bonus er ook  
nog een Elo-waarde bij! Die vindt men in de 
speciale tabel op de laatste pagina. 
Voor degenen die de waarde van deze toets met 
enig wantrouwen bezien, zeg ik bij voorbaat ter 
verontschuldiging dat ik hem niet heb op gesteld. 
Een hele zomervakantie de tijd; schaakmoeheid is 
dus geen uitvlucht om de toets niet te maken. 
Sterkte! 

 
Pieter Hörchner 
 
 
 
 
 
 

 

  

Combinaties A   

 



 



  
 

 
Diagram 1 
Wit aan zet. 
. 
Wit staat gewonnen Daar is geen 
twijfel aan maar hoe maakte hij het 
karwei af? 
 

 
Diagram 2 
Zwart aan zet 
 
In deze stelling speelde Wit zijn h2-
pion naar het veld h4. Geen beste 
zet want de Zwartspeler  had nu  
voldoende materiaal kunnen binnen 
halen om de partij in zijn voordeel te 
beslissen. Hoe? 
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Combinaties B 
 

  

 




 



  

 

 
Diagram 1 
Zwart aan zet. 
 

 
Diagram 2 
Wit aan zet. 

 
Diagram 3 
Zwart aan zet. 

 

 

 



 

 

 
Diagram 4 
Zwart aan zet. 
 

 
Diagram 5 
Wit aan zet . 

 
Diagram 6 
Wit aan zet . 
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Diagram 7 
Zwart aan zet. 
 

Diagram 8 
Wit aan zet . 
 

Diagram 9 
Wit aan zet. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 10 
Wit aan zet. 

Diagram 11 
Wit aan zet . 

Diagram 12 
Wit aan zet. 
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Fragmenten uit Fourmies 
 
De periode mei/juni was voor mij een drukke 
schaakperiode met 1 KNSB partij, het open 
kampioenschap van Utrecht (OKU, 
weekendtoernooi), het open kampioenschap van de 
drechtstreek (OKD, 7 donderdagen) en een 7-rondig 
toernooi in het pinkster-weekend in Fourmies (Noord-
Frankrijk). Een mislukt OKU werd ruimschoots 
gecompenseerd door de overige toernooien. 
Hieronder enkele fragmenten uit de laatste drie 
ronden in Fourmies: 
 
5

e
 ronde  

M. Hoerstmann  (2321) – Arjan van der Leij 
 
Vanuit de opening kwam ik al slecht te staan: 
 

 
 
Om niet kansloos onder de voet te worden gelopen, 
besloot ik maar een pion te offeren met 
14…Pf6xe4?! Pc3xe4 d5xe4 Dd3xe4 Le7-b4+  
Misschien onderschatte wit dit enigszins. In ieder 
geval wist ik de partij gaande te houden met onder 
meer de sterke manoeuvre Ta8-d8-d5-b5. 

 
 
Wit staat nog altijd veel beter. Er volgde hier  
37…Td8-d5 38.Pf5-g3  
Wat nu? Tijdens de partij gebeurde iets vreemds 
want ik zag dat Df4 niet goed is vanwege Te4 
(hoewel niet zo erg als ik dacht, het kost slechts een 
tempo t.o.v. de partij), maar ik was de uiteindelijk 

gespeelde zet (met minder dan een halve minuut 
resterend) die ik van tevoren had gezien, vergeten. 
38…Dc7-f7!  
39.Pxd5 Dxf3+ verliest voor wit. 
39.Te6-e4 Td5-b5 40.Dc4xf7+ Kg8xf7 
Tijdnoodfase kortstondig (na de 40

e
 zet kreeg je er 9 

minuten bij plus 3 sec. per zet) achter de rug en de 
zwarte taak is nog altijd niet te benijden. 
Na de 55

e
 zet stond het zo en in dit toreneindspel 

wist wit geen vorderingen te maken: remise. 
 

 
 
Dit was de opmaat voor een goed toernooi (tot dan 
toe gewonnen van op papier duidelijk zwakkere 
spelers en verloren van een 2400-speler). 
 
6

e
 ronde  

Arjan van der Leij - K. Gambee (2142) 
 

 
 
15.b2-b3 Pf6xe4!?  
Deze wending had ik gezien, maar ik had iets klaar 
liggen. 
16.Pc3xe4 Tc8xc4 
17.Dh4xe7   
De computer geeft nu voordeel voor zwart na Tc7 
Dxd6 Dxd6 Pxd6 Txd6 Pc4 Txd5. De gespeelde zet 
Db4 is ook niet slecht. Belangrijk is dat Lf8 niet gaat 
vanwege Pf6+ Kg7 Ph5+ Kg8 (gxh5 Tg3+ gaat direct 
mat) Dg6 gevolgd door Lb2. Tijdens de partij was ik 



Messemaker Aan Zet nummer 120                                                                               juli  2014 
       

 
 

 

29 

best tevreden dat ik dit bij het spelen van b3 had 
bedacht. 
17…Db6-b4 18.Pe4-g3 Pc2-d4 19.Tf3-f1 Tc4-c2?  
Hier is zwart te optimistisch. Goed en verwacht was 
Tcc8 terug, gevolgd door Te8 
20.f5.  
Leek mij een volkomen logische zet. Wit gaat zich 
hier niet druk maken om een pion op a2. Gek genoeg 
lijkt zwart verrast en is de partij binnen enkele zetten 
afgelopen. 
20… Db4-b5?   
Na 20…Pxf5 Pxf5 gxf5 vind de computer zwart beter 
staan. Waarschijnlijk terecht, want na Dg5 heeft 
zwart Dg4 bij de hand. 
21.f5xg6 f7xg6 
  

 
 
22.Tf1-f7!....   
Een op het eerste gezicht volkomen logische zet en 
ook sterk, maar wit moet wel een aantal dingen 
hebben gezien. Zwart was hier al in flinke tijdnood en 
speelde vrijwel a tempo. 
22…Lg7-f8.  
Ik had Pf5, ervan gebruik makend dat het paard op 
g3 aan veld f1 is gebonden (Pxf5 Df1 mat) verwacht 
en had daarop Txg7+! Pxg7 Lh6 gepland waarna er 
geen verdediging meer is.  De beste verdediging 
bestond nog uit Le5, hoewel bij goed spel ook 
hopeloos. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik Lf8 
helemaal had gemist. AL snel zag ik dat in ieder 
geval Dxb7 mogelijk was met ongeveer gelijk spel, 
maar dat is niet wat je wil in zo’n stelling. Uiteindelijk 
was de oplossing simpel, want als het kwaloffer op 
g7 werkt waarom dan niet op…. 
23.Tf7xf8+! Ta8xf8 24.Lc1-h6. 
Zwart gebruikte zijn resterende bedenktijd en gaf 
toen op, mat is onontkoombaar (Tf7 Dd8+ en mat) 
 
De laatste ronde speelde ik opnieuw met wit, tegen C 
Rabineau (2290). Opnieuw met wit stemde me blij, 
want hoewel de tegenstand natuurlijk verre van 
gering was zag ik mogelijkheden voor 5,5/7. Zover 
mocht het niet komen, maar ik kwam een eind. De 
tegenstander werkte hier ook wel aan mee. Hij begon 

met lang na te denken na 1.e4, misschien 
overwegend hoe het beste op winst te spelen tegen 
een op papier zwakkere speler. Nergens voor nodig, 
want ik was niet van plan om op remise te gaan 
spelen. Bovendien werkte het  averechts, want na 
twaalf zetten (zwart aan zet) stond hij slecht en 
bovendien met iets van drie kwartier minder op de 
klok: 
  
Arjan van der Leij – C. Rabineau (2290) 
 
 

 
 
Gedurende de partij liet ik eerst mijn voordeel 
glippen. Tijdnood zal mijn tegenstander vast niet 
geholpen hebben, want daarna wist ik mijn 
tegenstander langzaam weg te schuiven en kwam 
toch weer in het voordeel, alhoewel minder dan eerst: 
 

 
 
Hier speelde ik 31.Th4xh5 waar eerst 31.c4xb5 
meer winstkansen had geboden. De extra pion die ik 
hield tot in een drie om twee toreneindspel had 
weinig waarde en op het eind moest ik zelfs nog 
enigszins uitkijken na een optimistische winstpoging. 
Na 57 zetten bleven er twee kale koningen op het 
bord en kon ik na terugkijken op een geslaagd 
toernooi. 

 
Arjan van der Leij 
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Eindspelcolumn 2: De waarde van stukken in het eindspel - Deel 1  
 
Als jeugdspeler ben ik dood gegooid met altijd 
geldende principes van het schaakspel. Door de 
jaren heen blijken veel van deze regels echter niet zo 
absoluut als eens beweerd. Een van deze regels is  
 
`Wikkel af naar het eindspel als je materiaal voor 
staat’.  
 
Na vele eindspelen met een stuk minder te hebben 
gespeeld, begin ik zelfs naar het tegenovergestelde 
te neigen. Dit komt, omdat juist in het eindspel de 
hoeveelheid materiaal minder belangrijk is dan wat 
dit materiaal doet. Een mooie eerste illustratie 
hiervan is de volgende vraag die ik naar aanleiding 
van een rapidpartij heb gecomponeerd: 
 

  
 
Wit mag een stuk naar keuze – maar geen dame – 
op a4 plaatsen en is vervolgens aan zet. Welk stuk 
moet hij kiezen om te winnen? 
 
Valkuil 1: dichtgeschoven stellingen 
 
In bovenstaande opgave is het witte probleem dat hij 
twee stukken – namelijk de koning en de loper – 
heeft die het zwarte kamp niet binnen kunnen komen.  
 
Dit komt veel vaker voor dan we geneigd zijn te 
denken (zelfs als alleen de koning er niet door kan 
komen, is een extra stuk vaak niet beslissend!).  
 
Ik zal nu niet dieper ingaan op deze theorie waar met 
gemak een heel clubblad mee gevuld kan worden, 
maar mij beperken tot het beroemdste voorbeeld: 
 

  
 
Deze stelling kwam met nog een witte loper op f6 
voor in de partij Chigorin – Tarrasch (1898). Nu gaat 
het verhaal dat Tarrasch daar een remiseaanbod 
afwees, waarna Chigorin zijn loper van het bord nam 
en Tarrasch succes wenste dat te winnen. Hierop 
nam Tarrasch direct de remise aan, want de loper en 
de koning kunnen niets uitrichten. Of het verhaal 
waar is, is de vraag (de oudste bron die het geeft, is 
75 jaar na de partij gedrukt!), maar een mooi 
voorbeeld is het zeker. 
 
In de opgave in het eerste diagram is er hetzelfde 
probleem. Als wit bijvoorbeeld een loper neemt, zijn 
alle drie de witte stukken krachteloos – ondanks hun 
meerderheid. Hetzelfde geldt echter bij een toren en 
een paard. Deze kunnen weliswaar in dit geval 
binnendringen, maar zolang de zwarte koning enkel 
heen en weer gaat op e7, e8, f7, f8, g7 en g8 kan de 
toren (of paard) in zijn eentje geen doorbraak 
forceren. De oplossing is dan ook dat wit een pion 
moet kiezen, een doorbraak is dan wel mogelijk: 
 

  
 
1.a5! bxa5  
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Zwart kan het niet negeren, want een witte dame kan 
geforceerd f6 winnen. Bijvoorbeeld 1…Kg7 2.a6 Kf7 
3.a7 Kg7 4.a8=D Kf7 5.De8 en 6.Dg6+.  
2.b6! cxb6   
Ook het eindspel na 2…Kg7 3.b7 c5 4.dxc6EP Kf7 
5.Kb5 is gewonnen voor wit.  
3.Kb5! Kg7 4.Kc6 De witte koning heeft nu een 
doortocht geforceerd en de stelling is gewonnen. 
4…Lb8 5.d6 Kf7 6.La4!   
Meteen 6.d7?! is veel minder duidelijk. Zwart kan dan 
op zijn beurt afwikkelen naar een eindspel met een 
stuk minder: 6…Ke7! 7.Kb7 Kxd7 8.Kxb8 Kc6 en wit 
staat nog gewonnen, maar makkelijk is het niet (met 
een tempo meer voor zwart kan Deep Rybka het 
zelfs niet van Fritz winnen). 
 6…b5!  
Een laatste truc  
7.Lxb5 Ke8 8.Kb7+  
(8.Kd5 wint ook)  
8…Ke8 9.Kxb8 a4! 10.Lc4! 10.Lxa4 
pat was jammer geweest. Hierna is de winst 
makkelijk.  
Uiteraard zat er nog een tweede thema (behalve 
stukken zonder toegang) in deze stelling: namelijk de 
waarde van een pion.  
 
Valkuil 2: De waarde van pionnen 
 

 
 
Bovenstaande stelling komt uit de partij Reshevsky – 
Rellstab (1937). Rellstab was aan zet en had 
waarschijnlijk een gewonnen stelling kunnen 
bereiken met 1…Pf7 2.Ke6 Ph8 en het paard komt er 
via g6 weer bij. Echter, Rellstab begreep dat het hier 
niet om stukken, maar om vrijpionnen ging en 
speelde daarom  
1…Kh4! 2.Kxd8 Kxh3 
en de vrije h-pion besliste de partij na  
3.Ke7 h5 4.Kf7 h4 5.Kxg7 Kg3!  
5…Kg2 6.f4 is nog lastig.  
6.Kf6 h3! 7.Pf1+ Kf2 8.Ph2   
en nu besliste Rellstab de partij met een vrijpion aan 
de andere kant  
8…a4! 9.bxa4 b3 10.f4 b2 0-1  
 
In de stelling hierboven waren de twee pionnen 
sterker dan een stuk. In een eindspel is dit veel vaker 

het geval dan in het middenspel, omdat in het 
eindspel pionnen potentieel gevaarlijker zijn. Of de 
pionnen of het stuk beter zijn, hangt dan ook vaak af 
van of het stuk of de pionnen meer spel kunnen 
genereren. 
 
In eindspelen is compensatie door dreigingen (bijv. 
promotie) en positionele compensatie dan ook vaak 
belangrijk. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de 
volgende studie van Gurvich. We komen erin op zet 2 
(de sleutelzet was 1.Th5-h8!) 
 

  
 
Deze stelling lijkt vrijwel hopeloos voor wit. Hij verliest 
een stuk en de zwarte pion lijkt daarna niet meer te 
stoppen. Echter, hij weet 2 stukken volledig te 
domineren:  
2.Lh7! g5 3.Lf5 Kxh8 4.Lg4 
 Het paard kan nu nergens meer heen. Dat zou voor 
zwart niet zo’n probleem zijn als zijn koning erbij zou 
kunnen komen, maar  
4…Kg7 5.Kc7 Kf6 6.Kd6  
en wit kan de zwarte koning ook in het kooitje met 
grenzen d8-e8-e7-f7-f6-g6-h6 houden. Zwart kan dus 
niet verder komen. 
 
Naast dat de witte stukken domineren, is een andere 
belangrijke reden dat het remise wordt dat er erg 
weinig materiaal overgebleven is. Dit is misschien 
wel de meest voorkomende manier hoe eindspelen 
met een stuk meer in remise verzanden. 
 
Valkuil 3: (Te) weinig materiaal 
 
Ten slotte zullen we kijken naar een tweetal 
stellingen, waarvan Peter Scheeren zich in de vorige 
editie afvroeg of ze gewonnen waren voor wit. Dit 
naar aanleiding van zijn verloren partij tegen Frank 
Tijdeman die ons bijna het kampioenschap had 
gekost, maar het uiteindelijk gelukkig niet deed 
doordat ZSC Zaene ook een misstap had gemaakt. 
De eerste stelling was: 
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Dit is een stelling met weinig materiaal en die willen 
nog wel eens remise zijn (denk aan 2 paarden tegen 
een eenzame koning en een loper plus verkeerde 
randpion). In dit geval is het echter gewonnen, maar 
is het razend ingewikkeld. Voordat ik hier verder op 
inga, wil ik erop wijzen dat in het geval van 
eindspelen met 6 stukken de absolute waarheid op 
internet te vinden is in de zogenaamde Nalimov-
database (te vinden op 
http://www.shredderchess.com/online-chess/online-
databases/endgame-database.html). 
 
(Tip voor de Apple-gebruikers: er is een mooie 
schaak-app beschikbaar, Schaak-Wijs 3, die o.a. een 
directe koppeling kan leggen met deze database, 
maar ook anderszins zeker de moeite waard is!)  
 
Echter, de winst van de computer (in 49 zetten!) geeft 
weinig begrip van de stelling, vandaar dat we eerst 
naar een paar hulpstellingen zullen kijken die mede 
komen van verschillende reacties aan Peter 
Scheeren. Naar aanleiding van deze reacties heeft 
Peter een groot deel van de onderstaande analyses 
gemaakt (waarvoor dank!). 
 
1. Stelling met een witte koning op b6 
 

 
 
Als de witte koning op b6 komt, is de stelling 
gewonnen voor wit. Het winstplan is om met  de toren 
op a6 te slaan. Maar dan mag de zwarte koning niet 
te dicht bij staan, omdat wit dan met de overgebleven 

randpion niet wint. Daarom moet eerst de zwarte 
koning op grotere afstand van de a-pion afgesneden 
worden, hetzij aan de rechterkant van het bord (f-g-h-
lijnen), hetzij op de onderste bordhelft. Dat gaat 
bijvoorbeeld als volgt: 
1.Tc7+ Kd8 2.Tc2 Lf1 3.Kb7 Lb5 4.Td2+ Ke7  
5.Kc7 Ke6 6.Td6+ Ke5  
(6...Ke7 7.Td5 Lf1 8.Te5+, want 7…Ke6 faalt op 
8.Txb5!)  
7.Th6 Lc4 8.Kc6 Ld3 9.Kc5 Lb5 10.Td6 Lf1  
11.Td1 Lb5 12.Te1+ Kf5.  
De zwarte koning is naar de f-lijn verdreven en dat is 
ver genoeg om nu de pion op a6 te gaan slaan: 
13.Kb6 Kf6 14.Kb7 Lc4 15.Tc1 Lb5 16.Tb1 
 (dreigt 20.Txb5)  
16…Lc4 17.Tb6+ Ke5 18.Txa6  
en wint. 
We laten het aan de lezer over om aan te tonen dat 
dit altijd lukt als de witte koning op b4 of d6 staat, 
maar zullen het in één geval nog uitwerken: 
 
2. De toren komt op a1 
 
Wanneer wit de pion vanaf de onderkant weet te 
dekken met zijn koning in het centrum, wint hij altijd. 
 

  
 
Een voorbeeldvariant met wit aan zet:  
1.Kd5 La4  
Anders loopt de witte koning naar b6 en bereikt wit 
een soortgelijke stelling als in situatie 1  
2.Tb1+! Kxa5 3.Kc5 Lb5 4.Ta1+ La4 5.Kc4 
 en wit wint. Merk op dat de loper op a4 ongelukkig 
staat: hij verhindert dat zwart met Ka5-a4 ontsnapt. 
 
Een tweede voorbeeldvariant, vanuit diagram 5 met 
zwart aan zet:  
1…Le2 2.Kd5 Kb5  
een poging om de witte koning van veld b6 af te 
houden  
3.Kd6 Ld3 4.Td1 Lc4 
 na 4…Le2 5.Td5+ komt de witte koning op b6, idem 
na 4...Le4 5.Te1 en 6.Te5+ 
5.Tb1+! Kxa5 6.Kc5  
met tempowinst, dus zwart kan niet met Ka5-a4 
ontsnappen 
6…Lb5 7.Ta1+ La4 8.Kc4 en wint. 
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3. Zwart offert a6 
 

  
 
We zullen zo zien dat zwart maar op één manier kan 
voorkomen dat wit met zijn koning op b6 komt. 
Namelijk door pion a6 te offeren. Op het eerste 
gezicht lijkt dit misschien eenvoudig te winnen, maar 
als zwart een zwartveldige loper zou hebben, is de 
stelling remise (zie bijvoorbeeld Dvoretsky’s 
endgame manual, pagina 235-237). Nu is het 
gewonnen, al moet wit er zijn pion wel voor offeren 
om een gewonnen stelling van toren tegen loper te 
krijgen. Dat gaat bijv. als volgt: 
1.a6! Lf1!  
na 1…Lxa6 2.Kc6 en 3.Kc7 of 1…Lf3 2.Kb5 wint wit. 
2.Tb7+! Kxa6 3.Tb6+! Ka7  
(3…Ka5 4.Ta1)  
4.Kc6 en 5.Kc7 en wit wint.  
 
4. Een ongelukkige koningspositie 
 

  
 
Ook hier heeft wit de a-pion gewonnen maar nu 
staan zijn stukken ongelukkig. Met wat 
manoeuvreren kan wit echter de stelling van situatie 
3 bereiken, bijvoorbeeld:  
1.Tf7 Le4 2.Te7 Lf3 3.Te5+ Ka6 4.Kc5! 
gevolgd door  
5.Kb4. 
 
Nu we deze hulpstellingen gezien hebben kunnen we 
terug naar de stelling waar het ons om te doen was 
(nog steeds zonder pion a4). Wit wint als volgt: 

1.Ke3 Kb4 2.Tg4!  
een wachtzet, omdat direct 2.Kd4 niet goed is 
wegens 2…Lb5 en 3…Kxa5 
2…Kb5 
na 2...Kc5 3.Tg1 en 4.Ta1 bereikt wit situatie 2. 
3.Kd4  
De loper moet nu het ideale veld c4 verlaten, omdat 
wit na 3…Kb4 4.Tg1! de pion aan de onderkant kan 
dekken (situatie 2). De loper heeft verder opmerkelijk 
weinig velden. Hij mag niet naar de onderste helft 
van het bord gaan omdat dan opnieuw de toren naar 
a1 kan switchen, bijv: 3…Lb3 4.Tg1! Kxa5 5.Kc5 en 
zwart kan niet ontsnappen met Ka5-a4 omdat na 
6.Ta1+ de loper op b3 verkeerd staat, terwijl na 
5…La4 wit op de bekende manier wint met 6.Tb1 Lb5 
7.Ta1+ La4 8.Kc4. Ook veld e6 heeft bezwaren: 
3…Le6 4.Tg5+ Ka4 (4…Kb4 is nog slechter wegens 
5.Tg6 Lc8 6.Tc6 en nu gaat 6…Lb7 niet zodat pion 
a6 verloren gaat, wit krijgt dan een stelling in de trant 
van diagram 3) 5.Tg6 Lc8 6.Tc6 Lb7 7.Tc7 en  nu 
moet de loper alsnog naar de onderste bordhelft, 
waarna de witte toren weer op a1 komt. 
De enige zet die voor zwart overblijft is: 
 3…Lf7.  
Wit gaat thematisch verder met:  
4.Tg5+  
de computer geeft aan dat 4.Tg7 nog sneller wint 
4…Kb4 5.Te5! 
heel belangrijk, anders speelt zwart 5…Le8 en 
6…Lb5 en nu wordt de zwarte loper 
uitgemanoeuvreerd:  
5…Lg8 6.Te8 Lf7 7.Te7 Lg8 7.Tg7  
en de zwarte loper moet ofwel naar het ongunstige 
veld e6 (waarop 8.Tg6 volgt), ofwel naar de onderste 
bordhelft (waarna de toren via g1 op a1 kan komen). 
 
Er zijn enkele andere varianten mogelijk, maar die 
komen meestal op hetzelfde neer: de loper wordt uit 
de rechterbovenhoek verdreven en moet naar een 
ongelukkig veld gaan: naar de onderste bordhelft 
(waarna de toren naar a1 kan komen), naar de 6e rij 
(waarna de toren via de 6e rij pion a6 wint, of als 
deze pion gedekt wordt met de loper op b7 dan wordt 
de loper met Tc7 naar de onderste bordhelft 
gedreven) of eventueel naar het eveneens 
ongelukkige veld f5 (waarna pion a5 vanwege de 
penning op de 5e rij indirect gedekt is en wit dus toch 
weer tijd heeft om de toren naar a1 te brengen). 
 
De conclusie is dat de stelling van diagram1 zonder 
de pion op a4 in alle gevallen gewonnen is. Tenslotte 
kijken we naar de stelling van diagram 1 met een 
extra witte pion op a4 (zoals in de partij had kunnen 
gebeuren). Hierbij moeten we het overigens zonder 
Nalimov-database doen, omdat deze database niet 
verder gaat dan 6 stukken (al zijn er wel databases 
van 7 stukken op de markt!). 
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Het verschil met de stelling zonder pion a4 is 
tweeledig: enerzijds kan de toren de pion op a5 nu 
niet van de onderkant dekken en zijn de 
matwendingen via de a-lijn uit de stelling, hetgeen 
voordelig is voor zwart; anderzijds heeft zwart nu niet 
veld b5 tot zijn beschikking. Dat laatste blijkt veel 
zwaarder te wegen.  
 
De winstweg voor wit is tamelijk eenvoudig: wit zet de 
toren op d4 en loopt met de koning rechts om de 
toren heen richting veld b6. Het enige dat zwart hier 
tegen kan proberen is het volgende plan: met de 
loper pion a4 slaan, loper terugspelen naar veld c4, 
dan de koning naar veld b5, loper wegzetten zodat 
pion a5 hangt en als wit de pion via de 5e rij met de 
toren dekt dan de loper naar b5 spelen en de pion op 
a5 slaan. Het moge duidelijk zijn dat dit veel te lang 
duurt en dat de witte koning voor die tijd al lang op b6 
staat. Een enkele variant als voorbeeld: 
 
1.Ke3 Lg8  
(1...Le6 2.Tf6)  
2.Td4 Lf7 3.Ke4 Le8 4.Kd5 Lxa4 5.Kc5 
 en wit wint. Vergelijk het met situatie 1, waarbij in dit 
geval de zwarte koning al op de onderste bordhelft is 
afgesneden en wit daardoor snel wint:  
5...Le8 6.Kb6 Lb5 7.Kb7 Kc3 8.Td6 en 9.Txa6. 
We hebben een aantal eindspelen gezien waarin het 
lastig (of onmogelijk) is om met een stuk/kwaliteit 

meer te winnen. Ik hoop dat dit de reactie om zonder 
nadenken te ruilen indien je voor staat, uitschakelt. 
De volgende keer zal ik verder gaan op dit onderwerp 
en nog een aantal interessante eindspelen uit mijn 
eigen partijen pakken. Bij één daarvan nodig ik jullie 
allemaal uit om te analyseren en het resultaat naar 
mij te sturen. Dan zal ik daar in de volgende 
aflevering op terug komen: 

 
Ypma – Sengupta (2555), Dieren 2013 

 

 
  
Om een lang verhaal lang te houden. In deze partij 
had ik mijn grootmeesterlijke tegenstander getruct en 
moest ik alleen dit `simpele’ eindspel met een stuk 
meer uittikken. Dit bleek echter niet zo eenvoudig. 
Aan jullie de vraag waar wit het onhandig gespeeld 
heeft (en wat zwart goed deed!). 
 
30.Td1 e5 31.Tdd2 h5 32.Kd1 h4 33.Kc1 Ke6  
34.Tc4 Txc4+ 35.Pxc4 Tb7 36.gxh4 Txb5  
37.Td3 Tc5 38.b3 a5 39.Kd2 a4 40.Pa3 axb3 
41.Txb3 Tc8 42.Tb6+ Kf5 43.Pb5 Kf4 44.Tb7 f5 
45.Txg7 Th8 46.Pd6 Th6 47.Pc4 Txh4 48.Tg2 e4 
49.Kc2 Th6 50.Tf2+ Kg5 51.Pd2 Tc6+ 52.Kd1 Tc3 
53.h4+ Kg4 54.Th2 Kh5 55.Pf1 Ta3 56.Kc2 d3+ 
57.exd3 Txd3 58.Pd2 Ta3 59.Kb2 Tg3  
60.Te2 Kxh4 61.Pxe4 ½ - ½  

 
 
Peter Ypma 
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Kent U de vernieuwde FIDE-regels? 
 
Met ingang van 1 juli 2014 worden de nieuwe 
FIDE-regels van kracht. In het aprilnummer van 
Schaakmagazine stond hierover al een uitgebreid 
artikel. Het meest in het oog springende element 
daarin is het verbod om als speler zelfs maar een 
mobiele telefoon bij je te hebben. Hoe daar in de 
praktijk van het gewone clubschaak en de 
clubcompetities mee zal worden omgegaan? Ik 
ben benieuwd! Maar ook heel nieuwsgierig hoe dit 
in het nieuwe KNSB- en RSB-competitiereglement 
zal worden opgenomen! De nieuwe FIDE-regels 
zijn te vinden op de website van de KNSB onder: 
Wedstrijdschaak/Informatie voor 
organisatoren/Reglementen. 
 
In mijn vorige bijdragen heb ik het oude artikel 10 
besproken. Dit artikel is nu in aanhangsel G 
opgenomen en gaat over het versneld beëindigen 
van een partij. Dit was van toepassing in de RSB-
competitie waar met een vaste tijd van 1:45 uur 
voor de gehele partij werd gespeeld. Hierdoor kon 
het voorkomen dat je voor de rest van de partij 
bijna geen tijd meer had en dat je tegenstander 
alleen maar probeerde je door je vlag te jagen. 
Voor het komende seizoen is dit echter niet meer 
van toepassing, omdat de RSB heeft besloten om 
in navolging van de KNSB met een Fischer-tempo 
te gaan spelen. De nieuwe speeltijd wordt: 100 
minuten per persoon per partij + 5 seconden extra 
per zet vanaf zet 1. 
 
Remise claimen 
In mijn vorige artikel heb ik besproken hoe je 
remise moet claimen. Je kunt namelijk alleen 
remise claimen als je aan zet bent, je moet dan de 
arbiter waarschuwen en de klokken stil zetten! 
Om het leven van de arbiter te vereenvoudigen 
geldt overigens dat iedere remiseclaim ook gelijk 
een remiseaanbod is. Dat moet de arbiter ook 
melden aan de tegenstander en als die ermee 
akkoord gaat hoeft de arbiter dan dus helemaal 
niets meer te controleren en is de partij direct 
remise. 
Een situatie waarin je remise kunt claimen is 
wanneer er drie keer dezelfde stelling tot stand 
gaat komen. Let hierbij goed op de formulering ‘tot 
stand gaat komen’! Je mag de zet namelijk niet 
uitvoeren, maar je moet de zet waarmee drie keer 
dezelfde stelling zal ontstaan op het 
notatieformulier noteren en de arbiter op de 
hoogte brengen van het voornemen om deze zet 
te gaan spelen. 
Maar er zijn een aantal extra voorwaarden waar je 
rekening mee moet houden. 
 

 
 
Dit is het voorbeeld uit het vorige artikel. 
Zwart is in deze stelling aan zet en er volgt: 

1. .…..   e7-e5 
2. Kg4-h5 Ld4-e3 
3. Kh5-g4 Le3-d4 
4. Kg4-h5 Ld4-e3 
5. Kh5-g4 

Vervolgens schrijft zwart de zet Le3-d4 op, zet de 
klok stil en claimt remise op grond van drie keer 
dezelfde stelling. 
Deze claim zal niet toegewezen worden, omdat 
het niet echt drie keer dezelfde stelling is. Na 
zwarts eerste zet kan wit namelijk de pion op e5 
en passant slaan. Na zwarts derde en 
toekomstige vijfde zet heeft wit deze mogelijkheid 
niet meer. 
 
Maar dit is niet het enige waar je rekening mee 
moet houden. Ook moet dezelfde speler steeds 
aan zet zijn. Als we het enigszins absurde 
voorbeeld nog wat verder doorvoeren: 

5. …… Le3-d4 
6. Kg4-h4 Ld4-e3 
7. Kh4-g3 Le3-d4 
8. Kg3-g4 
9.  

Vervolgens schrijft zwart de zet Ld4-e3 op, zet de 
klok stil en claimt opnieuw remise op grond van 
drie keer dezelfde stelling. Maar ook deze claim 
zal niet toegewezen worden! Dit omdat de eerste 
twee keer dat deze stelling ontstaat (na 3.Kg4 en 
5.Kg4) zwart aan zet is, maar in de nieuwe 
claimstelling is wit aan zet. 
 
Waarom is een correcte remiseclaim nu zo 
belangrijk? Als je een onterechte remiseclaim 
indient, dan wordt dat als hinderen gezien en zal 
je tegenstander twee minuten extra bedenktijd 
worden toegekend. 

 
Erich Karstan 
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Combinatierubriek - Oplossingen 
 
Oplossingen 
 
A. 
 
1.Eelko de Groot - Bas van Dijk, Numansdorp, 6 maart 2014 (RSB-competitie). 
1.Pxf6+ Kg7; 2.Pgh5+ gxh5; 3.Dg5+ en Zwart gaf het op. Na 3.....Kh8 volgt 4.Dh5 en mat op h7 is niet te 
pareren. 
 
2. Leon Struik - Eelko de Groot, Oude Tonge, 2 april 2014 (RSB-competitie). 
Na het gespeelde 1.h4  had Zwart met 1.....Lf3 de kwaliteit kunnen winnen want na 2.Pxf3 verliest Wit de Dame 
door 2.....Pxf3+; 3 Kg2 of h2 gevolgd door het aftrekschaak 3..... Pe5+. 
Helaas zag Eelko deze mogelijkheid over het hoofd. 
 
B. 
 
1. Molnar - Szymanski, Preove 2001. 
1.....Dxf5! wint een paard want op 2.Dxf5 volgt 2.....Ph4+ 
1 punt voor 1.....Dxf5!. 
 
2. Ellers - Herndl, Oostenrijks kampioenschap 2004. 
1.Td1!. De torenzet dient om de Dame weg te lokken van de verdediging van de zwarte Koning. Na 1.....Dxd1; 
2.Dh6 gaat Zwart mat. 
2 punten voor 1.Td1!. 
 
3. Hermansson - Lobron, Stockholm 2004. 
1..... Txc6! wint een stuk Op 2.dxc6 volgt 2.....Dxa4 en op 2.Dxb5 komt 2.....axb5; 3.dxc6 bxa4. Wit speelde nog 
wat zetten door maar gaf toen op. 
2 punten voor 1.....Txc6!. 
 
4. Van der Weide - Werle, Groningen 2001. 
1.....De3+!; 2.Kd1. Wit kan het offer niet aanvaarden: 2.Lxe3 Te2+; 3.Kf1 (of 3.Kd1 Pxe3+; 4.Kc1 Tc2 mat) 
3.....Pxe3+; 4.Kg1 Tg2 mat.  
2.....Dd3 en het is uit want 3.Te1 wordt beantwoord met 3.....Pd4 en de dreiging .....Df3 mat beslist de partij. 
3 punten voor 1.....De3+!. 

 
5. Kolev - Braga, Mallorca 2000. 
1.hxg6 hxg6; 2.Txh6 en het is afgelopen want na 2.....Txh6 is 3.Txd7! beslissend, immers op 3.....Dxd7 volgt 
4.Dg8 mat. 
3 punten voor het vinden van 3.Txd7!. 
 
6. Khenkin - Zagorskis, Weilburg 1995. 
1.Dg8+! Kxf6; (of 1.....Kh6; 2.Dxh7+ Kg5; 3.Dh4 mat). 2.Df8+! 1-0. Zwart gaat mat: 2.....Kg5 (of 2.....Ke5; 3.Df4#) 
3.Df4+ Kh5; 4.Dh4 mat. Let op: 2.Dh8+ ?? verliest door de paardvork op f3: 2.....Kf7; 3.Dxd4 Pf3+; 4.Kg2 Pxd4 
en Zwart staat een stuk voor. 
3 punten als je 2.Df8+! hebt gezien. Trek 2 punten er af wanneer je het verliezende 2.Dh8+?? hebt voorgesteld. 
 
7. Matsura - Lima, Brazilië 2000. 
1......Ph3+!; 2.Kh1 (Wit gaat mat als hij het offer aanvaardt: 2.gxh3 Dg6+; 3.Kf2 Df5+; 4.Kg2 Tg6+; 5.Kh1 De4+ 
en mat op de volgende zet). 2.....Pf2+ en Wit verliest materiaal. 
3 punten voor 1.....Ph3+! 

 
8. Veingokd - Candela Perez, Burgos 2001. 
1.Te8+!. Dit is de enige zet die voor Wit wint. Met dit schaak wint Wit een belangrijk tempo in de strijd tegen de 
zwarte pion. Het vervolg kan zijn: 1.....Kd3; 2.Tf8 Ke4; 3.Ke6 f4; 4.Kf6 en het is uit voor Zwart want hij verliest 
zijn pion. Bijvoorbeeld: 4.....f3; 5.Kg5 Ke3; 6.Kg4 f2; 7.Kg3 en Wit wint 
3 punten voor 1.Te8+! 
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9. Moldovan - Rainfray, Creon 2001. 
In de partij speelde Wit 1.c6? maar deze zet verloor daar de zwarte pionnen gevaarlijker bleken te zijn dan de 
witte. In plaats daarvan wint 1.Pf6!. Na 1.....g3; 2.Pd7+ Kc7; 3.Pxe5. Het witte Paard bereikt zo op tijd het veld f3. 
3 punten voor 1.Pf6! 
 
10. Kongsted - Aabling-Thomsen, Vonlöse 2003. 
Zwart staat wel 3 pionnen voor maar de Witte aanval is beslissend. 1.Lh7+ Kf8; 2.Lg6! Lxg5; (2.....fxg6? faalt op 
3.Th8#). 3.Lxg5 f6; 4.Txf6+! gxf6; (andere zetten vermijden het mat ook niet: 4.....Ke7; 5.Te1+ Kd8; 6.Te8# of 
4.....Kg8; 5.Lf7+ Kf8; 6.Th8+ Ke7; 7.d6+ cxd6; 8.Tf1#). 5.Lxf6 en Zwart kan mat door Th8 niet verhinderen. 
3 punten voor 2.Lg6! en een extra punt als je ook 4.Txf6+! hebt gevonden. 
 
11. Smirin - Vragoteris, Katerini 1992. 
1.Lxf5! Pa5; Zwart had vermoedelijk gedacht dat hij met deze zet Wit’s combinatie zou weerleggen maar de 
Witspeler had verder gekeken. Er volgde 2.Dxe6! De beslissende klap en het is uit want 2.....Lxe6 faalt op 3.Lxe6+ 
Td7; 4.Lxf7 Txf7 en Wit staat 2 pionnen voor. Op 2.....Df8 volgt 3.Pg6! Lxe6; 4.Lxe6+ Kb8; 5.Pxf8 Thxf8 en ook 
dan staat Wit 2 pionnen voor. Dat is voldoende voor de winst. 
2 punten als je 2.Dxe6! hebt gezien en nog eens 2 er bij als je ook het beslissende 3.Pg6! ontdekte. 
 
12. Kongsted - Mikkelsen, Kopenhagen 2003. 
1.Lxc5 Pxc5; 2.Txh8+! Kxh8; 3.g6 ( dreigt Dh6+ met volgend mat)  3.....Kg8 (3.....Dd7; 4.Dh6+ Kg8 leidt tot de 
partij, terwijl op 3.....Dxf6 onmiddellijk mat volgt na 4.Dh6+ Kg8; 5.Dh7#).  
4.Dh6 Dd7; 5.Lh3!. Deze zet maakt gebruik van de situatie dat de zwarte Dame op haar plaats moet blijven om de 
matdreigingen op g7 en h7 te voorkomen.( 5.g7 wint ook maar de zet in de partij leidt tot een sneller resultaat). Er 
volgde 5.....Pd3+; 6 Kd2 Txf6; 7.Lxd7 en na een paar zetten hield Wit het voor gezien. 
4 punten voor degene, die 3.g6 heeft gezien en een extra punt voor wie zag dat 5. Lh3! en 5.g7 de meest 
nauwkeurige, winnende zetten waren. 
 
 
 

Puntentabel en bijbehorende Elo-waarden 
 
 

 
Punten 

 
Elo 

 
Punten 

 
Elo 

 
0 

 
1000 of lager 

  

 
1 

 
1100 

 
18-20 

 
1900 

 
2 

 
1200 

 
21-23 

 
2000 

 
3 

 
1300 

 
24-26 

 
2100 

 
4-5 

 
1400 

 
27-29 

 
2200 

 
6-8 

 
1500 

 
30-31 

 
2300 

 
9-11 

 
1600 

 
32 

 
2400 

 
12-14 

 
1700 

 
33 

 
2500 

 
15-17 

 
1800 

 
34-36 

 
2600 of hoger 

 
 

 

 
37
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